BAKERMAT
VOORJAAR 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe aanbieding…
met weer een heleboel fantastische titels!
Baeckens Books luidt het nieuwe jaar mooi in, met een vernieuwde website én een nieuw logo.
Uit het oude logo, dat suggereerde dat boeken als een baken in het donker fungeren, hebben we
het beeld van de vuurtoren behouden en in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe logo en onze
nieuwe website weerspiegelen een uitgeverij die fris en speels is, waar boeken met de nodige
dosis humor worden gemaakt en leesplezier voorop staat.
Diezelfde humor vind je ook terug in onze nieuwe aanbieding! We hopen dat u net zoveel plezier
beleeft aan onze folder, als wij tijdens het maken ervan…
Hier alvast enkele kerntitels:

Dit boek gaat niet over Mevrouw Moes en haar Kakkerlakken
Marieke van Hooff is bekend als prettig gestoorde, creatieve duizendpoot. Na
Er was eens… geeft ze nu een echt leesboek uit bij Bakermat… en het is een
hi-la-risch verhaal geworden! Zoals de titel al zegt gaat het niét over mevrouw
Moes en haar kakkerlakken. Waar gaat het dan wel over? De president van
Madagaskar. En langstaartmaki’s, die met elkaar communiceren in staarttaal.
Wiebelende mensen. Een heel groot complot.
En… Weet je wat? Misschien moet je het gewoon lezen!

Daan Quichot
Dit avontuur zonder woorden, van
de hand van Steven Dhont (beter
bekend als Stedho), zal jong en oud
ontroeren. Daan, klein maar dapper,
trekt eropuit en komt onderweg een
heleboel gevaren tegen. Een prachtig
boek voor alle helden in spe!

Veel leesplezier!
Bekijk zeke

r onze nieu

we website

!

www.baeckensbooks.com
Uitgeverij Baeckens Books

@baeckensbooks

BaeckensBooks
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Meneer Konijn

en zijn Chocoladefabriek
Elys Dolan

€ 14,95

310 x 310 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 94 6341 165 3
vanaf 4 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789463 411653
Verdeling in NL door
Maretak/Ars scribendi

•

Leuke titel voor Pasen

•

Over werkbaar werk

•

Groot formaat

Meneer Konijn heeft een chocoladefabriek. Hij maakt
er chocolade-eieren. Nu ja, de kippen die er werken
maken ze. Maar meneer Konijn wil méér eieren. Tot
de kippen het niet meer aankunnen. Ze komen in
opstand en leren meneer Konijn hoe je een goede baas
moet zijn.

Thema: werkbaar werk, Pasen, maatschappij
Elys Dolan schrijft en illustreert prentenboeken. Ze heeft maar liefst 178
kleurpotloden. Jammer dat ze nooit een puntenslijper vindt. Haar werk
werd al meermaals bekroond.
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BAKERMAT
Thema:
wetenschap

AANBIEDING

Thema:
politiek, maatschappij

A lbert Einstein
€ 12,95
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M ahatma Gandhi
€ 12,95

3 X ALBERT EINSTEIN
3 X MAHATMA GANDHI
3 X CHARLES DARWIN
3 X MARIE CURIE
12 BOEKEN
MET 2 % EXTRA KORTING

Charles Darwin
€ 12,95

M arie Curie
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 525 9
vanaf 8 jaar
nur 273
verschijnt februari 2017

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 526 6
vanaf 8 jaar
nur 273
verschijnt februari 2017

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 527 3
vanaf 8 jaar
nur 273
verschijnt februari 2017

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 528 0
vanaf 8 jaar
nur 273
verschijnt februari 2017

9 789059 245259

9 789059 245266

9 789059 245273

9 789059 245280

BAKERMAT

Thema:
erfelijkheid, wetenschap

Thema:
Radioactiviteit , wetenschap

Kleine Helden
Van Gandhi over Darwin tot Curie: het lijkt soms
moeilijk te geloven, maar zelfs de grootste uitvinders en
wereldverbeteraars zijn ooit jong geweest.
Dankzij deze kleurrijke boekenreeks worden kinderen
geïnspireerd om hun dromen na te jagen en hun toekomst
in eigen handen te nemen. Zelfs de grootste helden zijn
immers klein begonnen!

Er komen verschillende thema’s aan bod: wetenschap,
geschiedenis, architectuur, politiek, kunst, …
In totaal zullen maar liefst tien boekjes uitkomen.
Ideaal om voor te lezen en te verzamelen!
Lesbrieven van de serie worden online ter beschikking
gesteld.

Andere titels in de reeks:

zomer 2018

najaar 2018
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“Als de hele wereld zwijgt, dan
maakt zelfs één stem indruk.”
Malala Yousafzai

Bedtijd verhalen

voor Rebelse Meisjes

100 verhalen over bijzondere vrouwen

€ 19,95

187 x 249 mm
212 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 8247 013 0
vanaf 4 jaar
nur 273
reeds verschenen

9 789082 470130
Verdeling in NL door
Rose Stories

•

Wekenlang op nummer
1 van de bestverkochte
boeken op Amazon

•

46,9k volgers op
Instagram

•

Wereldwijd al meer
dan een half miljoen
exemplaren verkocht

•

Actueel thema

Van Jane Austen en Cleopatra tot Michelle Obama en
Serena Williams: Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes zet
sprookjes in een geheel nieuw daglicht met 100 voorleesverhalen over inspirerende vrouwen, die op hun
eigen rebelse manier de wereld hebben veranderd – als
schrijfster, piraat of wiskundige. Met illustraties van
60 vrouwelijke kunstenaars van over de hele wereld is
dit boek een unieke uitgave boordevol inspiratie,
speciaal voor iedereen die zijn eigen pad kiest.
Het boek is een van de meest succesvolle projecten in
de geschiedenis van crowdfunding en stond wekenlang
op nummer 1 van bestverkochte boeken van Amazon.
Wereldwijd zijn er al meer dan een half miljoen
exemplaren verkocht.
Thema: vrouwelijke rolmodellen, voorleesverhalen
Journalist en ondernemer Elena Favilli en schrijver en theaterregisseur
Francesca Cavallo bundelden hun krachten voor Timbuktu Labs, een
innovatief medialab voor kinderen. Samen schreven ze de verhalen
voor Good Night Stories for Rebel Girls, die vervolgens zijn geïllustreerd door
zestig vrouwelijke kunstenaars van over de hele wereld.
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BART MERTENS

BAKERMAT

EN

SR. SANCHEZ

Zoo
LEES IK
AVI
M3

Mina en Donna wonen in een zoo, die bemand
wordt door de meest hilarische dieren. Zo is er Igor,
een olifant die gevlucht is uit het Russische staatscircus
en een panische angst heeft van ronde voorwerpen,
of Gaston: zijn grote idool is Houdini, en daardoor
is deze inktvis meester in ontsnappingen.
Grappige momenten voor eerste lezers
én ouders gegarandeerd!

Een dier op mijn feest
Bart Mertens & Sr. Sanchez
cover niet definitief

naar een concept van Marieke van Hooff
Mina organiseert een feestje in haar tuin, maar Zeb,
de kleine brilbeer, is zoek! Geen enkel dier heeft
hem gezien, en mama brilbeer Zula is verschrikkelijk
ongerust…
€ 7,95

150 x 205 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 517 4
vanaf 6 jaar
nur 287
verschijnt april 2018

9 789059 245174
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Thema: leren lezen, dierentuin

BAKERMAT

AVI
E3

Een hond met een slurf
Bart Mertens & Sr. Sanchez

naar een concept van Marieke van Hooff

cover niet definitief

Igor de olifant is helemaal niet blij wanneer hij een
deel van zijn kooi moet afstaan aan een nieuwe
bewoner van de zoo. En dan blijkt die nieuwkomer
ook nog eens een slurf te hebben…

Thema: leren lezen, dierentuin

€ 7,95

150 x 205 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 518 1
vanaf 6 jaar
nur 287
verschijnt april 2018

9 789059 245181

BAKERMAT

Het vernuftige kereltje

Daan Quichot

en de Spaghetti van Opa Pier
Stedho

€ 14,95

170 x 240 mm
64 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 519 8
vanaf 6 jaar
nur 282
verschijnt mei 2018

9 789059 245198
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•

Een avontuur zonder
woorden

•

Voor jong en oud

•

Prachtige uitgave in
hardcover

•

Van de tekenaar van
‘Red Rider’ en ‘De
Kriegeltjes’

Daan is een echte avonturier. Met zijn kat als trouwe
metgezel, vertrekt hij op een zorgeloze namiddag,
bestemming onbekend. Hij rent, klimt, tuimelt,
hobbelt en valt de grote wijde wereld tegemoet, op
weg naar zijn eerste grote avontuur.
Of toch niet helemaal?
Daan Quichot is een ontroerend avontuur voor alle
pantoffel- en échte helden in spe!

Thema: avontuur, opa, fantasie, koken
Stedho (1974), het alias van Steven Dhondt, debuteerde met het
woordeloze Ooievarken, nam intussen tweemaal de zusjes Kriegel van
Marc de Bel voor zijn rekening, tekende Don Kameleon en verraste in
2017 vriend en vijand met een weergaloze hertekening van de Rode
Ridder in de driedelige serie Red Rider. Met Daan Quichot keert hij
terug naar het woordeloze avontuur, waarbij hij met zijn tekenkunst het
hele verhaal vertelt.

BAKERMAT

BAKERMAT
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Ik wou dat dit in
mijn ijskast zat.

IKKE
een handleiding
Wee society

€ 12,95

165 x 228 mm
96 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 515 0
vanaf 6 jaar
nur 210
verschijnt januari 2018

•

Kleurrijk doe-boek

•

5 sterren op Goodreads
en Amazon

•

Originele opdrachten

Dit boek is speciaal ontworpen voor jou, omdat je zo
uniek bent! Wat doe jij het allerliefste buiten? Hoe
ziet je haar eruit? En als je een band zou hebben,
hoe zou je die noemen? Maar er is ook plaats voor je
super-mega-grote geheimen, zoals dingen die helemaal
niemand over je weet of welke naam je liever had
gehad.
Vul dit boek in op een regenachtige dag, of verspreidt
de pagina’s over een jaar. Voor je het weet, zal je een
hoop nieuwe dingen ontdekken over jezelf!
Thema: jezelf

9 789059 245150

Wee S ociety, het creatieve brein achter Ikke, een handleiding,
bestaat uit drie ouders die vonden dat pientere kinderen recht
hadden op vernieuwende ideeën. Ze zweren plechtig om kinderen en hun ouders dichter bij elkaar te brengen aan de hand
van leuke apps, kleurrijke activiteiten en frisse verhalen. Wee
Society draait rond het creëren van één grote gelukkige familie,
te beginnen met die van jou.
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Herdruk van het
allereerste grote vraagen antwoordboek.

Mijn grote vraag- en
antwoordboek
WAAROM?
Waarom vallen bomen nooit om?
Waarom krijg je kippenvel?
Waarom zijn er mummies?
En waarom geeuwen we eigenlijk?

•

Van de bekende
Franse uitgever
Larousse

•

Eindelijk terug
leverbaar!

€ 17,95

150 x 225 mm
112 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 502 0
vanaf 6 jaar
nur 228
verschijnt februari 2018

Dit grote vraag- en antwoordboek bevat maar
liefst zes superinteressante thema’s: geschiedenis, de
natuur, ons lichaam, de dieren, het dagelijkse leven
en het heelal. Sta nooit meer met je mond vol tanden
wanneer je kind een vraag stelt, dankzij dit geweldige
naslagwerk voor nieuwsgierige aagjes!
Thema: encyclopedie, dieren, het menselijk lichaam,
geschiedenis, het dagelijkse leven, het heelal

9 789059 245020

WANNEER?
978 90 5924 295 1
€ 17,95
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HOEVEEL?
978 90 5924 164 0
€ 17,95

HOE WERKT DAT?
978 90 5924 194 7
€ 17,95

WAT IS DAT?
978 90 5924 096 4
€ 17,95

WAAR?
978 90 5924 096 4
€ 17,95

WETENSCHAPPEN
978 90 5924 297 5
€ 17,95

BAKERMAT

Wat is de schofthoogte?
Wanneer begon
de mens paarden
te temmen?

Mijn grote vraag- en
antwoordboek
PAARDEN
Wat is een tok?
Wat is een strobed?
Wat is de schoft?
En wat is eigenlijk het verschil tussen hooi en stro?

•

Van de bekende
Franse uitgever
Larousse

•

Nieuw deel in de
succesreeks

•

Met leuk leeslint

€ 17,95

150 x 225 mm
112 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 386 6
vanaf 6 jaar
nur 228
verschijnt februari 2018

Dit nieuwe vraag- en antwoordboek is het ultieme
naslagwerk voor paardenliefhebbers! Zowel kenners
als beginnelingen zullen met volle teugen genieten
van de 200 (!) weetjes over hun favoriete dier.

Thema: encyclopedie, natuur, paarden, zoogdieren

9 789059 243866
ZOMER 2018

Prijsverhoging op de reeks.
16.95
DINOSAURUSSEN
978 90 5924 122 0
€ 17,95

HOE MAAK JE DAT?

978 90 5924 123 7
€ 17,95

17.95

Bestel nog voor 1 maart 2018
aan de oude prijs.

HET MENSELIJK
LICHAAM
978 90 5924 500 6
€ 17,95
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The Witching Hours
Het Mes van de Vampier
Jack Henseleit
Waarschuwing:
Ga niet op zoek naar fantasiewezens
Je zult ze niet vinden
En vind je ze wel,
dan zal het je spijten.
Anna en Max zijn gek op spannende verhalen…
maar wanneer ze op een donkere, stormachtige avond
een mysterieus mes vinden, belanden ze al snel in een
wereld die elke fantasie te boven gaat. Een wereld vol
monsters en magie. Hoe zullen ze zich hieruit
weten te redden?
Wanneer Anna en Max samen met hun vader de professor
Transylvania bezoeken, woedt een hevige storm door de
donkere bossen. Achtergelaten in een griezelige herberg,
ontdekken de kinderen al snel dat gevaar schuilt achter elke
boom – en dat gevaar kan hun bloed wel drinken.
•

Eerste deel in een
nieuwe griezelreeks

•

Angstaanjagende,
bewegende cover

•

Gebroeders Grimm
meets Stranger Things

€ 13,50

152 x 190 mm
200 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 520 4
vanaf 8 jaar
nur 282
verschijnt maart 2018

9 789059 245204
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Als Max plotseling verdwijnt, kunnen Anna en haar nieuwe
vriendin Isabella niet anders dan hem gaan redden. In het
duister van de nacht, met de storm huilend door de
bomen, moeten de meisjes gevaar na gevaar doorstaan.
Maar één ding is zeker: zelfs als Anna haar broer kan
redden, zal Max nooit meer dezelfde zijn…

Thema: griezelen, spanning
Jack Henseleit (1991) is auteur/vampier. Hij werd geboren op een donkere
winteravond, net na middernacht. Wanneer het buiten stormt, schrijft hij
binnen griezelverhalen waarin heksen en trollen nietsvermoedende kinderen
om de tuin leiden. Happy endings niet gegarandeerd.
A strid Staartjes (1966) studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie
en aan de Vertalersvakschool (literair vertalen Engels – Nederlands) te
Amsterdam. Ze vertaalde al een heleboel young adult boeken, waaronder
Lobsters en Simon vs. De verwachtingen van de rest van de wereld. Behalve
(jeugd)boeken vertaalt ze ook journalistieke artikelen en poëzie.

BAKERMAT

Nieuwe stripreeks!

S.P.O.R.T. S.
Goud... Set... Match!
Nico de Braeckeleer

met tekeningen van Filip Heyninck

€ 6,95

210 x 270 mm
32 blz. paperback
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 521 1
vanaf 6 jaar
nur 274
verschijnt april 2018

9 789059 245211

•

Auteur van succesreeks
‘Hartsvriendinnen’

•

Recensie-exemplaar
verkrijgbaar

•

Schoollezingen en
signeersessies mogelijk

De stad wordt geteisterd door een skatebende die
goud steelt. De S.P.O.R.T.S.-tieners trekken op
onderzoek uit om de dieven te klissen. Maar dan
worden uit de vitrine van de sportcafetaria de gouden
tennismedailles van de ouders van Simon gestolen.
De S.P.O.R.T.S.- vrienden zetten een val op om de
bende op heterdaad te betrappen. Maar of de gouddieven daarin trappen?

Thema: stripverhaal, sport, avontuur,
Nico De Braeckeleer (1973) is de auteur van de succesvolle jeugdreeks ‘Hartsvriendinnen’ en ‘Manon op de Manege’.
S.P.O.R.T.S. is zijn nieuwe stripverhaal.
Sinds Filip Heyninck als kleuter een potlood kan vasthouden,
maakt hij al tekeningen. Lange tijd maakte hij bij Studio 100 de
tekeningen van Piet Piraat en Kabouter Plop. Daarnaast realiseerde
hij samen met Hilde Verhelst een uniek project, een kinderboek
dat “vertaald” werd naar de Vlaamse gebarentaal: Gebarentaal redt.
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Dit boek gaat NIET
over Mevrouw Moes
en haar kakkerlakken
Marieke van Hooff
met tekeningen van Melvin

Maar waar gaat het dan wel over?
Over de familie Ginderachter: een familie die iedere
dag wiebelt tussen 10-12. Over de president van
Madagaskar. Over de rotte tand van de pekinees van
de minister van buitenlandse zaken. Over ringstaartmaki’s, een verdachte butler en een schietgrage
veiligheidsagent. Over vermeende vliegtuigkapingen,
baobabvruchten en over tandflossen. Over personages
die tilt slaan en vertellers die daar mee om moeten gaan.
Tilt slaan? Waar heb je het over?
		 Ja, Marieke, waar slaat dat nu weer op?
Over vertellers die zelfs op hun eigen achterflap niet
mogen schrijven wat ze willen zonder dat er commentaar
op komt.

€ 14,95

145 x 200 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 398 9
Vanaf 8 jaar
nur 282
verschijnt februari 2018

9 789059 243989
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•

Hilarisch avontuur vol
knotsgekke personages

•

Tekeningen van Melvin
(bekend van o.a. De
Bokrokker)

Het gaat ook over hoe je met halfapen
kan praten!

Dat wou ik dus niet verraden, hè, Wigbert.
Je bent bedankt.

		Sorry, Marieke.

•

Presentexemplaren
verkrijgbaar

Te laat. Kak.

•

Lezingen en signeersessies mogelijk

Thema: humor, spanning
M arieke van Hooff is prettig gestoord en dat merk je ook aan haar
boeken. Naast schrijven houdt ze zich bezig met toneelstukken maken
en spelen (in Engeland en in België), stemmen inspreken voor tekenfilms
in het Vlaams en het Engels, scenario’s en liedjes. Dit boek gaat niet over
Mevrouw Moes en haar kakkerlakken is haar tiende boek.
Zijn moeder kent hem als Wout Schildermans, de rest van de wereld als
M elvin, illustrator. Met de graphic novels Hier waakt oma & Mammoet
zette hij zichzelf meteen op de kaart, zowel in Vlaanderen als in het
buitenland. Melvin werkte voor verschillende uitgevers en deed grafisch
werk voor o.a. Z33 en de provincie Antwerpen. Ook maakte hij illustraties
bij een uitgave (De Bokrokker) van Het Geluidshuis.

BAKERMAT

Wigbert is een kei in tv-kwissen.
‘De hoofdstad van Canada is Ottawa, idioten!’
roept hij naar het scherm. Hij draait met zijn ogen
en gooit gefrustreerd zijn hoofd in zijn nek.
Wigbert staat recht en zegt verbaasd: ‘Er…er zit
een aap in de tuin.’
‘Wigbert, kan jij nu nooit normaal om aandacht
vragen?’
‘Mama, het is echt waar.’
Filip Ginderachter verstijft. ‘In onze tuin? Ben je
zeker?’
‘Blijven ademen, schatje! Denk aan onze yoga!’ zegt
Astrid. Filip begint te bibberen. Maar Wigbert is
ontzettend geïnteresseerd.
‘Het is een ringstaartmaki! Da’s een halfaap. We
hadden het er vorige week nog over bij meester
Tom. Die dieren komen in het wild enkel voor op
Madagaskar. Daar zijn ze bedreigd. Waar zou deze
vandaan komen?’
Astrid vraagt verwonderd: ‘Op Madagaskar?’
‘Ja mama. Kijk, hij blijft gewoon zitten!’
De maki zit uitgestrekt in de zon en beweegt niet.
‘Ik wil geen vieze apen in mijn tuin’, zegt Astrid. Ze
opent het raam en roept: ‘Scheer je weg, beest!’
De maki geeft geen krimp.
Astrid is niet blij. ‘Wat nu? Dit is toch niet normaal?’
‘Mag ik hem wat eten gaan brengen?’
‘Geen sprake van, Wigbert, dat beest moet hier weg.’
‘Maar waarom? Hij is superschattig.’
‘Jij noemt dat schattig. Ik vind het eng. En je vader
ook. Nietwaar, Filip?’
Astrid kijkt met gefronste wenkbrauwen naar Filip.
Die is in elkaar gezakt tegen de verwarming. Hij
lijkt in trance te zijn. Zijn rechterarm zwiept
ongecontroleerd van rechts naar links.

Nee, nee. Ik wil dit niet. Ik wil niet dat je
dit vertelt.
Filip, je weet toch helemaal niet wat er gaat
gebeuren?
Het kan niet.
Schat, het is niet zo erg dat je bang bent van apen.
Je hoeft je ook niet te schamen dat je in elkaar
zakt tegen de verwarming. Marieke, je weet dat
Filip een hekel heeft aan apen, waarom stuur je
die dan op ons af? Laat mijn man met rust.
Maar dit is het verhaal!
Maar dit is mijn man.
Ik vind het wel tof, mama, met die aap in
de tuin.
Zwijg, Wigbert, ik ben met Marieke aan het
praten. Die apen moeten weg. Zo snel mogelijk.
Dat gaat niet. Ik kan mijn verhaal niet vertellen
op deze manier.
Op deze manier is je verhaal niet interessant. Ik
zit met een man die half in elkaar gezakt tegen de
verwarming plakt. Wie moet hem straks verzorgen?
Daar al over nagedacht?
Mama, laat Marieke nu toch eens vertellen!
Zwijg, Wigbert, en toon wat respect voor je
moeder.
Ik mag toch ook iets zeggen!
Jullie mogen niets zeggen.
Ik ben de verteller.
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Met massa’s leuke illustraties die
tot leven komen in de app.
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MET
AUGMENTED
REALITY

Mijn magische leven
Zack King

in een vertaling van Edward van de Vendel
De elfjarige Zach weet zeker dat hij een magische
gave bezit, net als de rest van zijn familie. Hij heeft
hem alleen nog niet ontdekt! Omdat het erop lijkt
dat de magie van zijn familie Zach heeft overgeslagen,
wordt hij naar een normale school gestuurd. Daar
ontdekt hij per toeval ineens zijn magische kracht,
maar hij is niet de enige…

•

Magisch en modern
avontuur!

•

Het debuut van
YouTube-ster Zach
King, met meer dan 20
miljoen volgers

•

Met een Augmented
Reality-App!

€ 14,99

14 x 210 mm
224 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 2067 486 6
Vanaf 8 jaar
nur 282
verschijnt maart 2018

9 789020 674866

Verdeling in NL door
Kluitman

instagram.com/zachking
youtube.com/user/zachkingvine

Iemand heeft het vreemde voorval gefilmd en voor
Zach het doorheeft, gaat zijn video viraal op YouTube.
Zachs nieuwe vriend Aaron, de leuke Rachel en de
gemene Tricia: iedereen wil weten hoe hij zijn ‘trucs’
doet. Zach weet dat de magie van hem en zijn familie
geheim moet blijven, maar hij wil
ook populair zijn op school…

Deel 2 verschijnt deze zomer.

Thema: humor, spanning
Z ach K ing is een wereldwijde hit op social media. Zijn video’s op
YouTube, waarin Zach met zijn special effects wel ‘magie’ lijkt te gebruiken, trekken gemiddeld 27 miljoen views. Zach bewerkt zijn korte
filmpjes op een indrukwekkende manier, waardoor er altijd de meeste
bizarre dingen gebeuren. Over de hele wereld heeft hij miljoenen fans.
Alleen op Instagram heeft hij al ruim 20 miljoen volgers en daarmee is
hij de meest gevolgde social media-ster buiten de traditionele celebrities
om. Zach werkt samen met grote merken die zijn doelgroep aanspreken,
waaronder Nike, Disney en Lego. Mijn magische leven is zijn debuut als
jeugdboekenschrijver en het eerste deel van een trilogie.
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Vervolg op het populaire
‘Kids Labo’

Kids Labo
25 experimenten
voor buiten
Robert Winston
Dit fantastische knutselboek maakt van je omgeving
een inspiratiebron voor je laboratorium! Leer hoe
je al deze sensationele dingen zelf kunt maken met
alledaagse materialen, die je zomaar buiten vindt.
Maak indruk op je vrienden en familie, creëer een
cool schoolproject of bouw gewoon iets geweldigs
omdat je zoveel van wetenschappen houdt!

€ 19,95

216 x 276 mm
160 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 522 8
vanaf 12 jaar
nur 231
verschijnt mei 2018

9 789059 245228
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•

Opvolger van top seller
Kids Labo

•

Leunt aan bij STEM

•

Supertof om samen met
je moeder of vader te
doen!

In Kids Labo kan je 101 eenvoudige experimenten vinden
voor thuis. Ze zijn simpel, veilig
en indrukwekkend om te doen
978 90 5924 239 5
€ 19,95

Thema: Experimenten, proeven, experimenten
Robert Winston (1940), of liever ‘Lord’ Robert Winston, is professor
in de wetenschap en maatschappij, maar ook medisch dokter, wetenschapper en televisiepresentator. Hij is wereldbekend omwille van zijn
enthousiasme voor wetenschap, dat hij maar wat graag overbrengt aan
de volgende generatie. Hij schreef ook het succesvolle ‘Kids Labo’.

BAKERMAT

Met uitgebreide uitleg over de fysica achter de experimenten ...

en een overzichtelijk stappenplan om de proeven tot een goed einde te brengen!
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DIR-YAK

Omnibus 1

Wachter van de driehoek
Onrust in Zar Nak
Luc Embrechts
Wachter van de driehoek
Na de verontrustende verdwijning van hun goede
vriend Wannes, gaan Bart, Caroline en Bolle op
onderzoek uit. Voor ze het goed en wel beseffen,
belanden ze in de geheimzinnige wereld Dir-Yak.
Al gauw begint een levensgevaarlijke race tegen de
klok om Dir-Yak van de ondergang te redden en
Wannes te bevrijden uit de handen van de Wachter
van de Driehoek.

•

Succesauteur met
grote aanwezigheid in
scholen

•

Lezingen en signeersessies mogelijk

€ 15,95

130 x 206 mm
416 blz. gebonden
zwart wit
isbn 978 90 5924 497 9
vanaf 11 jaar
nur 283
verschijnt maart 2018

9 789059 244979
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Onrust in Zar-Nak
De Pritzels, een vriendelijk volkje uit de onderwereld
Dir-Yak, worden bedreigd door een onheilspellende
kracht uit het mysterieuze land Zar-Nak. Bart,
Caroline en Bolle, de enige mensenkinderen die
weten van het bestaan van Dir-Yak, komen de
Pritzels te hulp. Hun verkenningstocht naar Zar-Nak
is een reis vol gevaar en angst, waarin echter ook
nieuwe vriendschappen ontstaan.

Thema: avontuur, fantasy, vriendschap
L uc E mbrechts (1964) is al jaren een vaste waarde in het jeugdboekenlandschap. Hij schreef de fantastische Dir-Yak-reeks en zette menig
klaslokaal op zijn kop met zijn lezingen van de boeken Vampierzootje en
Uitvinderszootje. Hij werd al meermaals bekroond, onder andere met de
prijs ‘Het Bovenste Beste Kinderboek’, voor De Beelden van Kasar.

BAKERMAT - BACKLIST

Het Dodenspel
Bjorn Van den Eynde
Twee jongeren vinden de dood in een ondergronds labyrint
in Boedapest, Hongarije, wanneer ze gedwongen worden
‘Het Dodenspel’ te spelen. Verschillende explosieven
veranderen zowel het labyrint als het Heldenplein in een
chaotische vuurzee.
Maar de slachtoffers Yaryna Zornow en Henrique Aguilar
waren geen gewone tieners. Ze waren lid van Team
Mortis. Brian Bailey hoopt dat het om een losstaand feit
gaat, maar al snel laat de bedenker van ‘Het Dodenspel’
opnieuw van zich horen.

€ 9,95

130 x 206 mm
184 blz. gebonden
zwart wit
isbn 978 90 5924 524 2
vanaf 12 jaar
nur 284
verschijnt februari 2017

9 789059 245242

•

Team Mortis in top
5 bestverkopende
YA-boeken op de
Boekenbeurs

•

Originele no-nonsense
thriller voor jongeren

Deze keer daagt hij twee andere leden van Team Mortis
uit. Eén van hen is een zestienjarig meisje met rood haar
en blauwe ogen, Erika Storm. Haar opdracht: naar Dlhá
Ves, Slowakije reizen en ‘Het Dodenspel’ spelen. De
inzet: tientallen onschuldige mensenlevens. Erika heeft
geen keuze en moet het grillige pad van ‘Het Dodenspel’
bewandelen. Wat drijft de bedenker van het spel?
Zijn wil is wet … op straffe van de dood.
Thema: thriller
Bjorn Van den E y nde (1985) is regisseur, scenarioschrijver en auteur.
Hij komt uit Kessel, bij Lier en schreef naast ‘Team Mortis’ ook de serie
‘Carlo Cabana’ en verschillende tv-scenario’s voor populaire jeugdreeksen
zoals Ghost Rockers, het huis Anubis. Intussen zit hij ook steeds vaker in
de regisseursstoel en stond mee aan de wieg van de ‘Ghost Rockers’-film.
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het college

Onderstroom
Tine Bergen
Doodgaan is niet zo makkelijk als mensen denken dat
het is. En dan hebben we het nog niet gehad over blijven
leven.
Het is een traditie: wie in het vijfde jaar zit, moet mee
op survivalkamp op een eilandje voor de Noordzeekust.
Hoewel ze niet in de stemming is, gaat ook Nina
mee. Er doen immers de wildste eilandverhalen de
ronde over geesten en ontgroeningsrituelen, dronken
leerkrachten en vriendschappen voor het leven. Een
onheilspellende boodschap op de eerste avond wordt
dan ook lacherig onthaald. Tot er tafels inzakken,
dode vissen opduiken en leerlingen ziek worden…
Het College is een psychologische thrillerreeks over een
seriemoordenaar die graag manipuleert. Dus kiest hij
slachtoffers, maar ook daders. Hoe makkelijk is het
om mensen te doen moorden?

€ 15,95

130 x 206 mm
232 blz. gebonden
zwart wit
isbn 978 90 5924 523 5
vanaf 14 jaar
nur 284
verschijnt februari 2017

9 789059 245235
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•

Kruipt meteen onder je
huid!

•

Whodunit met aanwijzingen voor de lezers

•

Recensie-exemplaar
beschikbaar

‘Ongemeen spannend’
978 90 5924 453 5
€ 15,95

Thema: thriller, whodunit, spanning
Tine B ergen (1981) woont met man, kat en kinderen in het Leuvense.
Ze houdt van verhalen. Ze luistert als journalist graag naar de verhalen
van anderen, maar ze verzint ze ook graag zelf voor haar boeken. Ze
leest liefst spannende verhalen en maakt met Het college een reeks voor
fans van psychologische thrillers.

BAKERMAT

BAKERMAT
BACKLIST
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9789077826928
jij en ik
€ 9,99

9789077826447
lieve woordjes
€ 9,99

9789059244443
mama lief
€ 9,99

9789059244450
papa held
€ 9,99

9789059244351
ella, de kleine woudheks
€ 13,99

9789059242494
ella de kleine woudheks is
nooit op tijd
€ 13,99

9789059244474
mijn schaduw
€ 12,95

9789059244344
niet voor watjes! ahoy kapitein!
€ 13,99

9789059244320
wardje wasbeer: daar zijn
echte vrienden voor! € 13,99

9789059241046
zoveel heb ik jou lief
€ 13,99

9789059241657
bulderend dinofeest
€ 13,99

9789059241763
de kleurenkabouters
€ 14,95

9789059241992
letterkabouters
€ 14,95

9789059242005
grote pipi-avontuur
€ 13,99

9789059241268
odo
€ 14,95

9789059243880
oscar en felix
€ 15,95

9789059243873
mijn fantastische breiende oma
€ 13,95

9789059241275
kleine spruit
€ 12,95

9789059242036
kom je nog eens langs?
€ 9,95

LEZEN VANAF 8 JAAR

9789059242579
het kleine draakje kokosnoot:
in het spookkasteel
€ 9,95

9789059241848
het kleine draakje kokosnoot:
en de zwarte ridder
€ 9,95

9789059244368
het kleine draakje kokosnoot:
de wilde piraten
€ 9,95

9789059240803
het kleine draakje kokosnoot:
wees niet bang
€ 9,95

9789059241152
het kleine draakje kokosnoot:
bij de dinosauriërs
€ 9,95

9789059244078
het kleine draakje kokosnoot:
in de jungle
€ 9,95

9789059240834
het kleine draakje kokosnoot:
op avontuur
€ 9,95

9789059241831
het kleine draakje kokosnoot:
op zoek naar atlantis
€ 9,95

9789059244498
het kleine draakje kokosnoot:
het grote voorleesboek
€ 16,95

9789059241954
het kleine draakje kokosnoot:
waar is de vuurdraak?
€ 9,95

9789059240858
de schat van de zwarte
mummie
€ 9,95

9789059242609
de paardenprinses
€ 12,95

9789059240872
het rommelspook
€ 9,95

9789059243019
het ponytoernooi
€ 12,95

9789059244085
de glibberige kwallenbende
€ 9,95

9789059241459
de babypony
€ 12,95

9789059244092
de dinoboutjes barbecue
€ 9,95

9789059241350
de milkshake vampieren
€ 9,95

9789059241862
zombie voetbal zorgen
€ 9,95

9789059243927
het ponyparadijs
€ 14,95
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LEZEN VANAF 10 JAAR

9789059241428

9789059241435

9789059241879

9789059242258

9789059243033

9789059243972

dansvriendinnen

hart voor dieren

mijn eerste kus

de ponyparty

i love music

film date

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

9789059241589

9789059241602

9789059242289

9789059242272

alex rider - stormbreaker

alex rider - point blanc

alex rider - skeleton key

alex rider - eagle strke

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

LEZEN VANAF 12 JAAR
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9789077826843

9789059240070

9789059240544

9789059240896

9789059241367

9789059242623

het romeo & juliet mysterie

de bende van Venus

het dodenspel

de zwarte zon

kristalkinderen

bloedlijst

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

9789059243040

9789059243088

9789059244511
de spiegelmoorden
€ 16,95

9789059242708

9789059243064

9789463491013

9789059244535

9789059244528

het romeo & juliet mysterie (PB) de bende van venus (PB)

#bff - lotte en margot

bff 2 – arianne en charlot

aan mijn lieve…

het college 1: onderbuik

lief prinsesje

€ 9,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 16,95

€ 15,95

€ 17,95

€ 9,95

WEET- EN DOEBOEKEN

9789059244207

9789059244238

9789059242401

9789059242692

9789059242241

goede manieren leer je zo

mijn eerste grote encyclopedie van

circus vol tegenstellingen

circus vol getallen

ongelooflijke encyclopedie

€ 14,95

woorden en begrippen

€ 15,95

€ 15,95

voor kinderen

€ 14,95

€ 18,95

9789059244252

9789059240964

9789059241947

9789059241640

9789059241220

waar? (mijn eerste atlas)

wat is dat? (mijn eerste encyclopedie)

hoe werkt dat?

hoeveel?

de dinosaurussen

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

9789059241237

9789059242951

9789059242975

9789059242876

9789059242395

hoe maak je dat?

wanneer?

wetenschappen en uitvindingen

seks hoe voelt dat?

kids labo - 101 experimenten

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 19,95

€ 19,95

9789089418401

9789059241855

9789059242333

9789059242661

9789059243965

paardrijden zo doe je dat!

zoek de indringer!

vreemde wezens - knotsgek combineren

gek op voetbal

goal!

€ 12,95

€ 14,99

€ 14,95

€ 14,95

€ 12,95
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