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Misjka
Edward van de Vendel & Anoush Elman
Ontroerend verhaal over een
dwergkonijn
Als Roya met haar ouders en broers eindelijk een huis krijgt in Nederland, vindt ze
dat daar ook een huisdier bij hoort. Het
wordt een schattig wit dwergkonijntje, en
ze noemt het Misjka. De hele familie is dol
op hem.
Roya begint aan Misjka te vertellen over de
vlucht uit haar land. Maar ze beseft dat ze
daar zelf lang niet alles meer van weet.
En dan, op een dag, is Misjka opeens verdwenen.
Edward van de Vendel en Anoush Elman
schreven samen De gelukvinder, een boek
voor jongeren gebaseerd op Anoush’ levensverhaal. Het verscheen in 2008 en werd een
klassieker, in 2021 werd het nog twee maal
herdrukt.
Van de Vendel en Elman raakten bevriend,
ze bleven altijd contact houden, en toen er
een dwergkonijntje in het gezin van
Anoush kwam, was er opeens nóg een verhaal dat verteld moest worden.

•
•
•
•

ontroerend verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen
over de liefde voor een huisdier en de vlucht van een gezin
uit een oorlogsgebied
om voor te lezen en zelf te lezen vanaf 7 jaar
met prachtige illustraties in kleur van Annet Schaap

kinderboek 6+/8+ • gebonden • 117,99 • 13,5 x 19,5 cm • 156 bladzijden • illustraties in kleur Annet Schaap • omslag Roald Triebels • verschijning augustus
2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2790 3 • ook verkrijgbaar als e-book

ruim

30.000

exemplaren
verkocht
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Bob Popcorn – Meesterkok
Maranke Rinck & Martijn van der Linden
Bob kookt de sterren van de hemel
Ellis en Dante krijgen kookles op school, en
Bob Popcorn wil HEEL graag meedoen. De
afspraak is dat hij rustig thuisblijft, maar ja.
Hij moet zijn vrienden toch helpen met het
winnen van de toetjeswedstrijd? Bob gaat
stiekem mee en blijkt een geweldige aanwinst in de keuken. Hij kookt werkelijk de
sterren van de hemel! Met zijn drieën bedenken ze een recept voor het allerlekkerste
toetje van de wereld. Mét popcorn. Maar
dan is ineens ALLE popcorn op. OVERAL!
Hoe kan dat? En waarom doet Dante steeds
zo geheimzinnig?

•
•
•
•
•
•

vierde deel in de populaire serie
inclusief drie originele recepten mét
popcorn
ruim 30.000 exemplaren van Bob Popcorn
verkocht
grappig en explosief avontuur voor iets
geoefende lezers
met heel veel tekeningen van Martijn van
der Linden
vertaalrechten verkocht aan Amerika,
Duitsland en Frankrijk

BOB
Meester P O P C O R N
kok
om uit placemats
te dele
n

‘Een personage om voorgoed in je hart te sluiten.’ Het Parool
‘Zoals bij elk geslaagd concept, klopt alles aan Bob.’ Trouw
‘Heerlijke slapstick.’ jaapleest.nl

tijgerlezen • gebonden • 114,99 • 14 x 20 cm • 208 bladzijden • illustraties in zwart-wit Martijn van der Linden • vormgeving Irma Hornman • verschijning
september 2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2787 3 • ook verkrijgbaar als e-book

© Willem Jan de Bruin

Dwight van van de Vijver werkte achttien jaar bij de politie. Hij werd Jonge Ambtenaar van het Jaar
en werd ook bekend als ‘de rappende politieagent’. In 2019 maakte hij zijn eerste televisieprogramma:
Geboeid – terug naar de plantage, waarin hij in Suriname op zoek ging naar sporen van zijn voorouders.
Tijdens dat verblijf in Suriname groeide de wens om een kinderboek te schrijven over wat zijn verre voorvader
overkomen kan zijn toen die gedwongen werd naar Suriname te gaan. Bij alles wat Van van de Vijver doet
staat één ding voorop: hij wil mensen met elkaar verbinden.
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Doni en de kracht van de blauwe veer
Dwight van van de Vijver
Van een Afrikaans dorp naar een
plantage in Suriname
Op een kwade dag wordt Doni in het bos
overvallen door een aantal krijgers van een
vijandige stam. Voor hij begrijpt wat er
gebeurd is, vaart hij op een enorm schip de
oceaan over. De tocht is een nachtmerrie en
als hij in Suriname aankomt is het daar
nauwelijks beter. Hij wordt als slaaf verkocht en komt op een plantage terecht
waar hij zich zonder familie of bekenden
moet zien te redden.
Doni sluit vriendschap met het zoontje van
de plantagehouder en met Ella, die ook op
de plantage leeft. Maar toch wil Doni maar
één ding: terug naar zijn familie. Van de
medicijnman in zijn dorp heeft hij geleerd
dat een blauwe vogelveer hem bijzondere
krachten kan geven. Die zal hij nodig hebben om zijn doel te bereiken: ontsnappen
en een weg terug naar huis vinden.

•
•
•

eerste kinderboek van Dwight van van
de Vijver
bekend van o.a. de tv-programma’s
Welkom in… Containerdorp en Uit de bak
illustraties in kleur van Floor van het
Nederend

kinderboek 8+ • gebonden • 115,99 • 13,5 x 21,5 cm • 188 bladzijden • illustraties in kleur Floor van het Nederend • omslag Roald Triebels • verschijning
september 2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2467 4
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Milo tekent de wereld
Matt de la Peña & Christian Robinson
Origineel prentenboek dat aan het
denken zet over
(voor)oordelen
•
•
•
•

Milo zit in de metro met zijn schetsboek. Onderweg tekent hij de andere
reizigers en het leven dat ze in zijn
fantasie leiden. Zoals de man met de
snor die een kruiswoordraadsel oplost.
Heeft hij thuis misschien ontelbaar
veel katten? De vrouw in de trouwjurk
is natuurlijk op weg naar haar huwelijk in een prachtige kathedraal. En de
jongen in de nette kleding rijdt straks
vast met een koets naar het kasteel
waar hij woont.
Maar ziet hun leven er in werkelijkheid ook zo uit?

krachtig prentenboek
van twee bekroonde
kinderboekenmakers
grafische illustraties vol
details en beweging
over (voor)oordelen en
verder kijken dan
iemands uiterlijk
New York Times en Indie
Bestseller

Vertaald
door
Jeangu
Macrooy

★ ‘Een fantastisch startpunt voor gesprekken
★ en helemaal van nu.’ Booklist
★ Een belangwekkend verhaal dat een verschil
★ kan maken voor velen.’ Kirkus Reviews

prentenboek 4+ • gebonden • 116,99 • 27,5 x 21 cm • 40 bladzijden • oorspronkelijke titel Milo imagines the world • vertaald door Jeangu Macrooy • illustraties
in kleur Christian Robinson • vormgeving Nederlandse editie Irma Hornman • verschijning augustus 2022 • nur 273 • isbn 978 90 451 2723 1
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Ik denk dat ik ontvoerd ben
Pim Lammers & Sarah van Dongen
Sprankelend en hedendaags
poëziedebuut
Een bundel vol gedichten over de bijzondere band met broers, zussen, vaders,
moeders, opa’s, oma’s, ooms en tantes. Over
traditionele of juist heel moderne families.
Over de gesprekken die je hebt tijdens het
eten. Over een tante die geen man is maar
ook geen vrouw. Over racen met je oom in
een rolstoel. Maar ook over stiekem verliefd
zijn of over een oudere broer die ineens de
deur van de badkamer voor je neus op slot
doet.
Van gevoelig tot grappig: Pim Lammers
weet moeiteloos in de huid van kinderen te
kruipen en hun gevoelens te beschrijven.
Sarah van Dongen maakte er frisse illustraties bij vol grappige details en met een ontregelend perspectief.
Opa
Als ik thuiskom
vallen ze stil.
Of misschien waren ze al stil,
papa, mama, oma.
Ik zie ze zoeken,
de juiste woorden, de juiste zinnen.
Ze hebben geen idee
hoe ze moeten beginnen.
Maar ze hoeven niets meer te zeggen.
Ik weet het, ik heb het al door.
Ze hoeven me niets meer uit te leggen.
De stilte was ze voor.

•
•
•
•

toegankelijke poëzie voor lezers vanaf een jaar of acht
eerste dichtbundel van Zilveren Griffel-winnaar
nieuwe samenwerking van twee jonge talenten
eigenzinnige illustraties vol humor

poëzie 8+ • gebonden • 116,99 • 15 x 23 cm • 112 bladzijden • illustraties in kleur Sarah van Dongen • vormgeving Roald Triebels • verschijning september
2022 • nur 290 • isbn 978 90 451 2789 7
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De mammoet had willen zingen
Toon Tellegen & Igor Oleynikov
Nieuwe verhalen over de eekhoorn,
de mier en de andere dieren
Tegenover zijn bed op de muur tussen de deur en het
raam schreef de eekhoorn op een keer met grote letters:
OF
Hij hield van dat woord.
Als hij ’s ochtends wakker werd en dacht: het is tijd om
op te staan… keek hij er naar en dacht: of zal ik nog
even blijven liggen? Dan bleef hij altijd nog even liggen.
Maar als hij dan een tijdje later weer keek, dacht hij:
of zal ik toch maar opstaan… en stond hij op.
Veel van de dieren in Tellegens nieuwe
bundel verlangen naar verandering. De
struisvogel wil een nek die langer is dan
die van de giraf, de ijsbeer zou willen dat
het een keer echt koud was, en de olifant
wil niet langer telkens weer uit een boom
vallen. De mammoet had zo graag willen
leren zingen. Maar daarvoor is het te laat.
Uitgestorven is uitgestorven…

•
•
•

bundel met 25 nieuwe verhalen
van de meester van het dierenverhaal
Oleynikov ontving in 2018 de Hans Christian Andersen Award

kinderboek 8+ • gebonden • 118,99 • 17,5 x 24 cm • 112 bladzijden • illustraties in kleur Igor Oleynikov • vormgeving Brigitte Slangen • verschijning september 2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2653 1

© Arno Kranenborg
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Het huis van Hopper
Yvonne Jagtenberg
Kijkje in de keuken van
beroemde kunstenaars
Yvonne Jagtenberg brengt een ode aan
haar favoriete kunstenaars. En natuurlijk
doet ze dat op een originele manier: door
binnen te kijken in hun huizen. Hoe leefden ze daar? En met wie? Waar hielden ze
van? En welke kunstwerken maakten ze
er?
Kijk binnen bij Morandi, die zijn huis
had gevuld met flessen, vazen en kruiken.
Hij koos er elke dag een als model. Zijn
vier zussen, die ook in dat huis woonden,
schilderde hij nooit.
Van Gogh liet zich inspireren door het
gele huis waarin hij woonde. Hij schilderde kunstenaarsvrienden die er op bezoek
kwamen, de postbode die brieven bracht
en de zonnebloemen in een vaas.
Frida Kahlo moest lang bed houden na
een ongeluk en woonde in haar slaapkamer. Met spiegels vond ze een onderwerp om te schilderen dat altijd beschikbaar was: zichzelf.

•
•
•
•

kunst-kijkboek om heel vrolijk van te worden
van tweevoudige Gouden Penseel-winnaar Yvonne Jagtenberg
speelse kennismaking met haar 20 favoriete kunstenaars, van
Hopper tot Van Gogh
inspirerend voor jong en oud

‘In alle opzichten een ode aan de kracht van de verbeelding. …
een vrolijk, uitdagend boek dat uitnodigt tot meerdere keren lezen
en bekijken.’ Penseeljury over Mijn wonderlijke oom

prentenboek 6+ • gebonden • 116,99 • 24 x 28 cm • 56 bladzijden • illustraties in kleur Yvonne Jagtenberg • verschijning september 2022 • nur 217, 274 •
isbn 978 90 451 2583 1
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Uit het kijken kwam het zien
Ingrid Godon & Paul de Moor
Poëzie in woord en beeld
Uit het kijken kwam het zien vertelt over een
vrouw die iemand mist. Hij is voorgoed
weg en het huis zit vol herinneringen.
Alles lijkt stil te vallen. Maar door het
kijken en tekenen komt er opnieuw
licht in het leven. De wereld die zich
sloot voor verdriet gaat open voor een
verlangen naar nieuwe dingen.
Al tekenend en schilderend gebeurde
er iets bijzonders onder de handen van
Ingrid Godon. Allerlei figuren die dicht
bij haarzelf staan drongen zich op.
Schrijver Paul de Moor raakte door de
beelden geïnspireerd en legde ze in een
meanderende betekenis. De zinnen die
hij erbij schreef raken en troosten. Een
verhaal over afscheid en verlies, en over
de kracht van beelden verzinnen.
Kijken was luisteren.
Kijken was in de kat de vogels zien.
Deuren gingen open.
Beelden vielen haar in.

•
•

•

hoogtepunt in het veelbekroonde
werk van Ingrid Godon
met tekst van de auteur van Witje
(met Kaatje Vermeire), en van
prentenboeken over kunstenaars
als Luc Tuymans en Roger Raveel
over afscheid en hoop

beeldboek alle leeftijden • gebonden • 122,50 • 21 x 26 cm • 80 bladzijden • illustraties in kleur Ingrid Godon • vormgeving Luc Derijcke • verschijning
augustus 2022 • nur 274, 306 • isbn 978 90 451 2783 5
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Hedwig!
Frida Nilsson
Eigenzinnig en onweerstaanbaar
als Madelief en Pippi Langkous
Hedwig is zeven en woont in een saai gehucht dat nog verder weg ligt dan de rimboe. Ze kan niet wachten tot ze eindelijk
naar school mag! Al op de eerste schooldag
krijgt ze een geweldige hartsvriendin en
vanaf dat moment beginnen de avonturen.
Hedwig roept de geest op van de Witte
Dame op de schoolwc’s, wordt verliefd op
een heremietkreeft en weet met zwemles
een Zilveren Kikker te halen. Maar ze vergiftigt ook bijna de vervelendste jongen van de
klas en de dag voordat ze op de klassenfoto
moet, geeft de kapper haar een afschuwelijke stekelpony…

Nu al 4e druk

•
•
•
•

heerlijke (voorlees)verhalen over het eerste jaar op
de basisschool
om voor te lezen en zelf te lezen vanaf 7 jaar
Frida Nilsson is een van de succesvolste Zweedse
kinderboekenschrijfsters van dit moment
met gloednieuwe illustraties van Martijn van der Linden

kinderboek 6+/8+ • gebonden • 116,99 • 15 x 21 cm • 156 bladzijden • oorspronkelijke titel Hedvig! • vertaling Femke Muller • illustraties in zwart-wit Martijn
van der Linden • verschijning juni 2022 • nur 273 • isbn 978 90 451 2742 2
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Bliksemkind
Hans Hagen & Martijn van der Linden
Twee grootmeesters, één wonderkind
Een wonder! Yoko wordt tijdens noodweer
geraakt door de bliksem. Als ze bijkomt
heeft ze een steen in haar hand, een steen
waarmee ze mensen kan genezen. Oma’s
rugpijn verdwijnt als sneeuw voor de zon,
en het been van de buurvrouw geneest eindelijk. Het nieuws verspreidt zich als een
lopend vuurtje. Zieke mensen stromen toe,
en het geld stroomt binnen. Niet alleen
Yoko’s familie, maar het hele dorp profiteert
mee van de wonderen die Yoko verricht.
Yoko raakt uitgeput van de lange dagen en
van alle narigheid die ze ziet. Ze wil weer
spelen met haar beste vriendin en terug naar
school. Ze zou de steen het liefst weg willen
smijten, maar er staan elke dag rijen wanhopige mensen voor de deur...
Niet alleen Yoko komt aan het woord. De
bliksem, de steen, en een badkuip bijvoorbeeld hebben ook een stem in dit verhaal.
Ze zorgen voor lucht en verrassende wendingen.

•
•
•
•

meeslepend verhaal gebaseerd op feiten
sprankelend verteld door Gouden Griffelwinnaar Hans Hagen
in de sfeer van De dans van de drummers en
Het hanengevecht
sfeervolle illustraties in kleur van Gouden
Penseel-winnaar Martijn van der Linden

‘Hagen is de ongekroonde koning van de ritmische taal… en gelukkig is er altijd die lichte toets
in de vorm van fijnzinnige en goed gedoseerde
geestigheid.’ jaapleest.nl
‘Zorgvuldige, poëtische taal, rijk aan pakkende
beelden.’ Griffeljury over Yuna’s maan

kinderboek 9+ • gebonden • 116,99 • 15 x 23 cm • 192 bladzijden • illustraties in kleur Martijn van der Linden • vormgeving Steef Liefting • verschijning juni
2022 • nur 283 • isbn 978 90 451 2766 8
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Onze thematitels voor de kinderboekenweek
GIGAGROEN!

Met je blote voeten
op het gras,
luisteren naar het
gezoem van insecten, op je buik liggen kijken naar een
mier: buiten is er
altijd iets te zien,
horen, ruiken of
proeven.

5 OKT T/M 16 OKT 2022

poëzieprentenboek 4+ • gebonden • 114,99 • 15 x 20 cm •
56 bladzijden • illustraties in kleur Annette Fienieg •
nur 290 • isbn 978 90 451 2584 8

tijgerlezen • gebonden • 114,99 • 14 x 20 cm •
64 bladzijden • illustraties in kleur Ingrid en Dieter •
nur 282 • isbn 978 90 451 2651 7

Er was eens een tijger die sliep in een
echt bed. Moeilijk te geloven? Toch
is het zo! Een meeslepend boek met
waargebeurde verhalen en alles wat
je móét weten als je een beetje wilt
kunnen meepraten over tijgers.

Midden in de stad, in het park, staat een boom die met gemak
boven alle andere uittorent. Wat de mensen niet weten, maar de
dieren allemaal wel, is dat in de stam van die boom een oor zit.
Een oor dat echt luistert…
kinderboek 6+ • gebonden • 117,99 • 21 x 28 cm •
56 bladzijden • illustraties in kleur Philip Hopman •
nur 282 • isbn 978 90 451 2283 0
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Grapman Held met humor
Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer
Grapman – nu nog onweerstaanbaarder
Dit lijkt een gewoon Grapman-boek.
Maar eigenlijk is het… een super aantrekkelijk geprijsde speciale editie van Grapman!
Zo is lezen in de zomervakantie extra
grappig.

3
•
•
•
•
•

deel 1 van de succes-serie
al meer dan 7.500 exemplaren verkocht
van topduo Veldkamp & De Boer
zeer aantrekkelijk geprijsd
ideaal voor de zomervakantie

8,

99

‘Ha! Ha! Ha!’ Kees en Tjibbe
‘Heerlijk leesboek dat doet uitkijken naar een
volgend deel … Ook geschikt voor kinderen die
minder graag lezen.’ NBD
‘Zéér aanstekelijk.’ Het Parool
backcard met 5 exemplaren • 144,95 • isbn 978 90 451 2806 1
kinderboek 8+ • gebonden • 18,99 • 14 x 21,5 cm • 176 bladzijden • illustraties in kleur Kees de Boer • verschijning juni 2022 • nur 282
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Marije Tolman maker van het prentenboek
Vosje
Marije Tolman & Edward van de Vendel
Het betoverende prentenboek
over een klein vosje nu in groot
formaat
boekinfo of quote?

15,–

3

bekroond met een Zilveren Griffel en Zilveren Penseel
groot formaat voor een aantrekkelijke prijs
© Jörgen Caris

•
•

prentenboek 4+ • gebonden • 115,– • 21,5 x 29 cm • 88 bladzijden • illustraties in kleur Marije Tolman • verschijning juni 2022 • nur 273 •
isbn 978 90 214 6826 6

GIGAGROEN!
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voor de Kinderboekenweek 2022
Beer en Vlinder

5 OKT T/M 16 OKT 2022

Marije Tolman & Margaret Wise Brown
Fantasierijk en dromerig prentenboek
Honing, daar zijn Beer en Vlinder allebei dol
op. Vooral Beer is onverzadigbaar. Dan ziet
hij de boterham met honing van Vlinder. In
één hap verdwijnt die in Beers buik…
Vlinder is woedend! Maar wie niet sterk is
moet slim zijn.
Marije Tolman maakte schilderachtige
illustraties bij een kort gedicht van Margaret
Wise Brown (1910-1952), een van de eerste
succesvolle Amerikaanse kinderboekenschrijfsters, dat knap werd vertaald door
Edward van de Vendel.

•
•

nieuw prentenboek van Gouden Penseelwinnaar en maker
van het prentenboek van de Kinderboekenweek 2022
eigentijdse vertaling van Edward van de Vendel

prentenboek 4+ • gebonden • 116,99 • 22 x 30 cm • 32 bladzijden • illustraties in kleur Marije Tolman • vertaald door Edward van de Vendel • vormgeving
Jacques Le Bailly • verschijning juni 2022 • nur 272 • isbn 978 90 451 2732 3
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Tijgerlezen
in actie!
Een zomer lang
leesplezier voor alle
beginnende lezers

Ontvang in de maanden juli, augustus
en september extra hoge korting op alle titels
uit de succesvolle Tijgerlezen-serie.
Inclusief informatiepakket met overzichtsaffiche,
schapstrook en informatiefolders.

21
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Wat een dag!
Kaat Vrancken & Saskia Halfmouw
Een feestelijk nieuw avontuur van
Fox en Fien
De dag begint vreemd voor Fox en Fien. Fox
moet naar de kapper en in bad. Hij stinkt
naar zeep.
Fien snuffelt aan een doos. Wat zit erin? En
dan rijden ze naar de baas van Fox. Daar
ruikt het naar vis en garnalen. Naar duiven
en bloemen. En naar taart! Maar waar is de
taart?
Ze gaan op zoek en vinden nog véél meer:
een groot feest, een hoop plezier én hun
verliefde baasjes. Wauwauwauw!

•
•
•

een nieuw avontuur van de innemende
hondjes Fox en Fien
van prijzenwinnaar en hondenliefhebber
Kaat Vrancken
met beweeglijke en aaibare illustraties van
Saskia Halfmouw

Over Een week bij jou, een week bij mij:
‘Hartverwarmend.’ NBD Biblion
‘Een gevoelig en warm hondenverhaal voor beginnende lezers.’
pluizuit.be

tijgerlezen • gebonden • 112,99 • 14 x 20 cm • 56 bladzijden • illustraties in kleur Saskia Halfmouw • omslag Nanja Toebak • vormgeving Irma Hornman •
verschijning juli 2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2765 1
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Wolvenweer
Simon van der Geest & Karst-Janneke Rogaar
Een wolf die zich bij volle maan
ontpopt tot… weerman
Masja is dol op haar vriend Iwan. Hij is de
stoerste van alle wolven. Hij heeft veel haar
en een bek vol tanden. Masja wil hem
vragen of hij haar wolf wil zijn. Maar dan
gebeurt er iets geks. In het schijnsel van de
volle maan verandert Iwan ineens in… een
slappe, dunne man. Masja weet niet goed
meer wat ze voor hem voelt.
Iwan mag dan een slappe man zijn, hij
blijkt wel het weer te kunnen voorspellen:
hij is een weerman! De andere wolven
lachen hem keihard uit. Zelfs als hij waarschuwt voor een zware storm. En Masja?
Zal zij haar Iwan geloven?
Tekst en tekeningen vullen elkaar perfect
aan in dit hilarische verhaal.

•
•
•
•

grappig en spannend verhaal voor beginnende lezers
van tweevoudig Gouden Griffel-winnaar Simon van der Geest
vol taalgrapjes en originele omkeringen
met stoere illustraties van Zilveren Penseel-winnaar
Karst-Janneke Rogaar

tijgerlezen • gebonden • 113,99 • 14 x 20 cm • 104 bladzijden • illustraties in kleur Karst-Janneke Rogaar • vormgeving Karst-Janneke Rogaar • verschijning
augustus 2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2791 0
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Ik win nooit iets
Evelien de Vlieger
Een feel-goodverhaal voor beginnende lezers
Op het schoolfeest gebeurt het onvoorstelbare: Nelle wint de hoofdprijs van de tombola! Het is een reis naar een zonnig eiland
– haar allereerste reis ooit. Met haar ouders
leidt ze daar een heerlijk leventje met lekker
eten en de zee dichtbij. Ze krijgt er bovendien nog iets onbetaalbaars bovenop: een
vriendinnetje! De dagen zijn gevuld met
zwemmen, varen en spelen met Mara. De
week is veel te snel om. Maar Nelle is een
echte geluksvogel: door een stom toeval
kunnen ze voorlopig niet naar huis.

•
•
•

zomers en licht
voor beginnende lezers
geïllustreerd door Ruth De Jaeger

Over Gibbe en de maandagman:
‘De eerste echte Nederlandse tegenhanger van De boomhut, (…)
vol gein en ongein, en dat is een compliment.’ nrc.next

kinderboek 7+ • gebonden • 116,99 • 13,5 x 19,5 cm • 112 bladzijden • illustraties in kleur Ruth De Jaeger • vormgeving Nancy Koot • verschijning juni 2022 •
nur 282 • isbn 978 90 451 2780 4
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Schoenbek
Joukje Akveld & Piet Grobler
Een onvergetelijk dierenportret
Maak kennis met Schoenbek. Zijn kop
lijkt zo groot als die van een walvis, zijn
bek heeft meer weg van een schoen en
zijn voeten zijn maat boot. Niks elegants
aan Schoenbek, zeggen de andere vogels.
Kijk liever naar Kleine Zilverreiger, die
danst sierlijk op zijn lange tenen. Of naar
Afrikaanse Zeearend, die zo majestueus
over het water glijdt. Wat vindt Schoenbek daarvan, dat ze zulke onaardige
dingen over hem zeggen? Helemaal niets,
hij luistert niet eens. Hij heeft wel wat
beters te doen.
Joukje Akveld zag op reis in Oeganda een
schoenbekooievaar, volgens velen een
lelijkerd, maar zij viel als een blok voor
zijn verschijning.
In bijna alle prentenboeken van de
wereldberoemde illustrator Piet Grobler
komen vogels voor. Voor Schoenbek, een
boek gevuld met vogels, haalde hij de
mooiste kleuren boven. Samen maakten
ze eerder het alom geprezen Wij waren hier
eerst, ook over Afrikaanse dieren.

•
•
•
•
•

een fijne en grappige dierenfabel
herkenbaar: over ijdelheid en roddel
voor iedereen die van vogels houdt
tekst van tweevoudig Zilveren Griffel-winnaar Joukje Akveld
met illustraties van die andere kenner van Afrikaanse fauna:
Piet Grobler

prentenboek 4+ • gebonden • 115,99 • 21 x 28 cm • 40 bladzijden • illustraties in kleur Piet Grobler • vormgeving Herman Houbrechts • verschijning juli 2022
• nur 273 • isbn 978 90 451 2681 4
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Achter de bomen stond een leeuw
Daan Remmerts de Vries

5 OKT T/M 16 OKT 2022

Natuurdagboek van de winnaar
van de Theo Thijssen-prijs
Oog in oog staan met tijgers en leeuwen
in de Indiase jungle. Eindeloze fietstochten door het Hollandse landschap om een
juveniele Jan van Gent te kunnen zien. Je
leven wagen op de rand van een klif voor
een foto van een beroemde albatros. Twee
weken kamperen in the middle of nowhere
om zeldzame otters te bekijken op de
Shetlandeilanden. Met een klein bootje
rond het eiland Man op zoek gaan naar
een reuzenhaai: Daan Remmerts de Vries
beschrijft de tochten die hij maakte om
bijzondere dieren te zien zo nauwgezet
en beeldend, dat het is of je er zelf bij bent
geweest.

•
•
•

twaalf meeslepende verhalen vol
boeiende observaties
met veel prachtige foto’s in kleur van
wilde dieren die Daan Remmerts de
Vries zelf maakte
past bij het thema van de Kinderboekenweek

‘Zijn boeken gaan diep en voelen licht, ze zijn actueel en hebben
een universele kracht. Remmerts de Vries levert al een oeuvre lang
een unieke bijdrage aan de Nederlandse jeugdliteratuur.’
Juryrapport Theo Thijssen-prijs

non-fictie 11+ • gebonden • 118,99 • 16 x 20 cm • 160 bladzijden • illustraties in kleur Daan Remmerts de Vries • vormgeving Moker Ontwerp • verschijning
augustus 2022 • nur 210, 240? • isbn 978 90 451 2788 0
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Haaientanden
Anna Woltz
‘Het mooiste Kinderboekenweekgeschenk in jaren’ nu als boekhandelseditie
Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan:
ze gaat in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen.
Haar ouders weten van niks, die zitten thuis
te wachten: haar moeder is al zeven maanden ziek en morgen krijgt ze de uitslag van
een belangrijke scan. Maar Atlanta wil niet
langer wachten, ze wil iets dóén. Zo kan ze
laten zien dat ze er alles voor overheeft dat
haar moeder beter wordt. En ze heeft haar
plan tot in de puntjes voorbereid.
Maar ze is pas net aan de tocht begonnen als
ze keihard tegen de fiets van Finley knalt.
Hij is weggelopen van huis en heeft alleen
twee haaientanden in zijn zak.
Heeft Atlanta pech dat ze hem ontmoet, of
juist geluk?

•
•
•

gebonden boekhandelseditie met prachtig
nieuw omslag van Martijn van der Linden
binnenwerk geheel opnieuw vormgegeven
spannend en ontroerend verhaal van
Gouden Griffel-winnaar

‘De toon is fris, eerlijk, soms humoristisch en nergens zwaar.’ Trouw
‘Zo’n typisch en fijn psychologisch Anna Woltz-verhaal.’ jaapleest.nl
‘Het mooiste Kinderboekenweekgeschenk in jaren.’ NRC Handelsblad

kinderboek 10+ • gebonden • 116,99 • 13,5 x 19,5 cm • 96 bladzijden • omslagillustratie en vignetten Martijn van der Linden • verschijning juni 2022 •
nur 283 • isbn 978 90 451 2675 3
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Mijn boom
Marianne Dubuc

5 OKT T/M 16 OKT 2022

Een verrassende boom met
dieren achter flapjes
Midden op een groot veld staat een
enorme boom. Je zou het zo niet zeggen,
maar die boom zit vol met geheimen.
Achter de schors en tussen de wortels en
de bladeren hebben zich allerlei dieren
verstopt. Een mol (die erg van boeken
houdt) bijvoorbeeld, een zwerm bijen
en een eekhoorn. Kijk onder de flapjes
en ontdek alle verrassingen die in de
boom verstopt zijn.

•
•
•
•

kartonboek met flapjes en ronde hoeken
zoek de dieren die zich verbergen in een
boom
past bij het thema van de Kinderboekenweek
van de maker van Boven op de berg en
De leeuw en het vogeltje

‘Haar werk is wijs, fantasievol,
gelaagd en op een hoogstpersoonlijke manier geestig. …
de boodschap is even simpel
als diep.’ de Volkskrant

kartonboek met flapjes 3+ • 111,50 • 18 x 18 cm • 24 bladzijden • oorspronkelijke titel Mon arbre • vertaald door Jacques Dohmen • illustraties in kleur
Marianne Dubuc • vormgeving Nederlandse editie Nancy Koot • verschijning juli 2022 • nur 272 • isbn 978 90 451 2755 2
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Bekroonde YA-trilogie nu leverbaar in een nieuwe editie

Ons derde lichaam

Edward van de Vendel

Edward van de Vendel

OnS derde
lichaam

Querido

Na de zomer waarin Tycho Oliver heeft ontmoet, gaat hij studeren
en op kamers. Hij raakt al snel bevriend met zijn huisgenoten
Vonda en Moritz. Vonda is een vrolijk meisje dat heel goed kan
zingen. Als ze mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival maken
Tycho en Moritz voor ze het goed beseffen ineens deel uit van haar
act. Kan Tycho zich staande houden in deze wereld? En lukt het
hem Oliver te vergeten? Een meeslepend jeugdboek over vriendschap, liefde en levensbepalende keuzes.

Edward van de Vendel

Oliver

jeugdboek 12+ • paperback • 116,99 • 13,5 x 21,5 cm • 304 bladzijden • omslagillustratie
Claudy Kessels • omslag Marry van Baar • verschijning juni 2022 • nur 284 •
isbn 978 90 451 2803 0

Oliver
Oliver, zestien, groeit op in Noorwegen en is altijd samen met zijn
neef Bendik, die ook zijn beste vriend is. Zijn leven lijkt zorgeloos,
maar binnen vierentwintig uur na Olivers succesvolle debuut als
keeper in het eerste, gebeurt er opeens van alles. Met zijn ouders,
met Bendik – en ook met Oliver zelf. Hoe blijf je overeind als alles
in je leven plotseling op zijn kop staat? En als je zelf ook iemand
anders blijkt te zijn dan je dacht?
Dit boek is de prequel bij De dagen van de bluegrassliefde.
jeugdboek 12+ • paperback • 116,99 • 13,5 x 21,5 cm • 208 bladzijden • omslagillustratie
Claudy Kessels • verschijning juni 2022 • nur 284 • isbn 978 90 451 2802 3

•
•
Querido

de drie boeken werden ieder bekroond als
beste jeugdboek van het jaar
de boeken vormen samen een geheel, maar
zijn ook onafhankelijk van elkaar te lezen

jeugdboek 12+ • paperback • 116,99 • 13,5 x 21,5 cm •
144 bladzijden • nur 284 • isbn 978 90 451 2741 5
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Wrong side of the court
H.N. Khan
Sport, liefde en overleven in een
probleemwijk
Fawad is gek op basketbal. De hele zomer
heeft hij getraind om komend schooljaar
goed genoeg te zijn voor het basketbalteam
op school. Sporten is voor hem een manier
om de minder leuke dingen in zijn leven
even te vergeten. Dat zijn vader twee jaar
geleden is overleden bijvoorbeeld, en dat
zijn moeder maar blijft proberen hem te
koppelen aan een nichtje in Pakistan. Daar
komt nog bij dat zijn beste vriend Yousuf
een heel andere jongen is geworden sinds
diens oudere broer is neergeschoten. Van
hun vriendschap is weinig over en Fawad
voelt zich alleen en onbegrepen.
Maar hij heeft grote dromen. Hij wil de
eerste Pakistaanse speler in de NBA worden,
en hij gaat het knapste meisje van zijn
school voor zich winnen, ook al is ze nog zo
anders dan hij. Eerst nog even toestemming
van zijn moeder krijgen om mee te doen
aan de selecties voor het schoolbasketbalteam. Hoe moeilijk kan dat zijn…

•
•
•
•

jeugdroman met eigentijdse personages en thema’s
over geloven in jezelf ook als je omgeving dat niet doet
debuterende Canadees-Pakistaanse auteur
voor lezers van Latino King en The Hate U Give

jeugdboek 14+ • paperback • 118,99 • 13,5 x 21,5 cm • 336 bladzijden • oorspronkelijke titel Wrong Side of the Court • vertaald door Dennis Keesmaat • omslagillustratie Anuj Shrestha • verschijning augustus 2022 • nur 284,285 • isbn 978 90 451 2616 6 • ook verkrijgbaar als e-book
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Bijzondere beesten en doodgewone dieren
Bibi Dumon Tak & Fleur van der Weel

5 OKT T/M 16 OKT 2022

Buitengewoon begeerlijke
beestenbundel

introductie
prijs

14,99

3

Bibi Dumon Tak en Fleur van der Weel
houden van alle dieren. Of het nu een om
een heel gewone teek gaat (die tijdens zijn
hele leven maar drie keer mag eten) of om
een exclusief vogelbekdier (het enige zoogdier dat eitjes legt), in elk dier zien ze wat
het uniek maakt. Ze vertellen en tekenen zo
aanstekelijk dat ook elke lezer zijn hart verliest aan al die buitengewone beesten.

•
•
•
•

‘Bibi Dumon Tak mag zich naar recht en rede de koningin
van het Nederlandstalige dierenboek noemen.’ De Standaard

bundeling van twee succesvolle dierenboeken
bekroond met een Zilveren Griffel
30.000 exemplaren verkocht van de
afzonderlijke titels samen
ook zeer geschikt om voor te lezen

Nu weer leverbaar

‘Kijk- en leesboek dat sprankelt, swingt, verrast, verleidt...’
De Morgen
‘De illustraties van Fleur van der Weel zijn net als de tekst in
deze literaire non-fictie van bijzondere klasse.’ NRC Handelsblad
‘Prachtig geschreven en geïllustreerd. Kortom: uniek en
onvergetelijk.’ Kidsweek
kinderboek 8+ • gebonden • introductieprijs 114,99, daarna 117,99 • 16,5 x 22 cm • 176 bladzijden • illustraties in zwart-wit Fleur van der Weel • omslag Fleur
van der Weel en Roald Triebels • verschijning augustus 2022 • nur 282 • isbn 978 90 451 2795 8

