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BAKERMAT

Thema :
Fantasie, literatuur

Thema :
Maatschappij, oorlog

Jules Verne
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 532 7
vanaf 8 jaar
nur 273
Reeds verschenen
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9 789059 245327

Thema :
Muziek, geschiedenis

Thema :
creativiteit, architectuur

W. A madeus Mozart
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 534 1
vanaf 8 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789059 245341

Thema :
Uitvinden, geschiedenis

Thema :
Maatschappij, racisme

Leonardo da Vinci
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 530 3
vanaf 8 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789059 245303

BAKERMAT

Kleine Helden
Van Martin Luther King over Leonardo da
Vinci tot Jules Verne: het lijkt soms moeilijk
te geloven, maar zelfs de grootste schrijvers
en uitvinders 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!
BOX kleine helden
€ 99,00

eerder verschenen

950 x 250 x 200 mm
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 545 7
vanaf 5 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789059 245457

A nne Frank
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 529 7
vanaf 8 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789059 245297

A ntoni Gaudi
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 531 0
vanaf 8 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789059 245310

M artin Luther K ing
€ 12,95

195 x 240 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 533 4
vanaf 8 jaar
nur 273
Reeds verschenen

9 789059 245334
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De perfecte manier om
verkiezingen uit te leggen
aan kinderen!

Stem voor mij!
Verkiezingen op kindermaat!

€ 12,95

240 x 260 mm
36 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 516 7
vanaf 5 jaar
nur 273
Verschijnt mei 2018

9 789059 245167

•

Een grappig, toegankelijk prentenboek over
ons kiessysteem

•

Verschijnt vòòr de
gemeentelijke en provinciale verkiezingen in
België

•

Ideaal voor in de klas
of thuis

Paard is het beu om de boerderij te leiden. Om te
beslissen wie hem zal opvolgen, organiseert hij een
stemming. Hond, Kat en Kip bieden zich meteen
aan als kandidaat. Maar iedereen heeft zijn eigen
ideeën, en zo’n boerderij leiden blijkt toch niet zo
gemakkelijk als gedacht.

Thema: verkiezingen, maatschappij
P ieter Vandenbroucke (1974) werd op 10 december geboren in
Roeselare. Hij is gehuwd en papa van twee flinke kindjes. In Gent
hebben ze een stekje gevonden. Reeds als kind schreef hij graag opstellen
en verhalen. Later werkte hij onder meer als freelancejournalist en copywriter. Hij schreef ook mee aan tal van kinderreeksen op televisie.
Eugene and Louise is een creatieve studio, opgericht door Glenn D’Hondt
en Sylvia Meert. Hun focus ligt op character design, illustratief werk en
het bedenken van original content voor kinderboeken, animatie series en
games. Zo loopt momenteel ‘Inui’ op de Duitse televisie en is ‘Helen’s little
school’ in Frankrijk op tv te zien.
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BART MERTENS

BAKERMAT

EN

SR. SANCHEZ

Zo

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 voor ronde voorwerpen,
of Gaston: zijn grote idool is Houdini, en daardoor
is deze inktvis een meester in ontsnappingen.
Grappige momenten voor eerste lezers
én ouders gegarandeerd!

Ik ben een beer
Bart Mertens & Sr. Sanchez

naar een concept van Marieke van Hooff
cover niet definitief

In haar slaap vliegt Evy tegen het hoofd van Baron,
de giraf. Door de klap vergeet ze wie ze is. Ze is geen
haan en ook geen slang. Dat is zeker! Maar wat is
ze dan wel? Een beer misschien, of een kraai of...
Pas wanneer ze Baron in de verte rare sprongen ziet
maken, komt alles weer terug.
Thema: leren lezen, dierentuin
€ 7,95

150 x 205 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 568 6
vanaf 6 jaar
nur 287
verschijnt augustus 2018

9 789059 245686
6

eerder verschenen

BAKERMAT

AVI
E3

Wat een nacht!
Bart Mertens & Sr. Sanchez

naar een concept van Marieke van Hooff

cover niet definitief

Wanneer Inge na sluitingstijd door het park loopt,
schrikt ze zich een bult. Alle kooien staan open en
alle dieren zijn weg. Even raakt ze in paniek. Maar
al snel slaat haar paniek om in verbazing. Alle dieren
bouwen samen een feestje bij de tank van Plink,
de inktvis. Ze kan haar ogen en oren niet geloven.
Het lijkt wel of ze droomt...
Thema: leren lezen, dierentuin

€ 7,95

150 x 205 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 569 3
vanaf 6 jaar
nur 287
verschijnt augustus 2018

9 789059 245693

BAKERMAT

OP = OP

Haast je!
Beperkte oplage!

Pakket AVI
dino brult niet meer

Haas en Pat

AVI M3 - E3

AVI E3

Te lezen vanaf 6 maanden leesonderwijs

Te lezen vanaf 9 maanden leesonderwijs

Sil houdt van brullen.
Dat kan hij heel erg luid.
Zo luid dat iedereen er van schrikt.
Dat is lachen.
Op een dag doet zijn keel pijn.
Brullen lukt niet meer.
Wat moet Sil nu doen?

Haas loopt graag en heel snel.
Hij vertelt het aan iedereen.
Op een dag stelt Haas voor om een
wedstrijd te lopen.
Wie durft het aan? Hij verwacht
zeker niet dat Pat, de schildpad,
het wil proberen.
Denkt Pat echt dat hij kan winnen
tegen de snelste haas van het bos?

€ 9,95 voor 2 boeken
130 x 200 x 27 mm
2 x 32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 574 7
vanaf 4 jaar
nur 287
verschijnt mei 2018

9 789059 245747

SOLDENBOEKEN

5 kopen + 5 gratis

MIS DIT NIET!

Usborne Stickerboek
Het grote mode stickerboek Terug in de tijd

KOOP 5 STUKS VAN DEZELFDE TITEL,
EN KRIJG ER 5 GRATIS

100 knotsgekke moppen voor kinderen
9789059241381
€ 4,95

-Terug in de tijd-

Usborne

Vriendenboek - leesfee en haar vrienden
9789059241800
€ 8,95
Mijn schaduw
9789059244474
€ 12,95

stickerboek

Stella Baggott

Gek op voetbal
9789059242661
€ 14,95

Het grote

mode

Gedrukt in Maleisië

met meer dan 200 stickers

TIJDELIJK
ACTIE! E

Het grote mode stickerboek: terug in de tijd
9781409525165
€ 6,95

ACTIE GELDIG TOT
1 SEPTEMBER 2018
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Nu mét gratis
fluo-hesje

BACK TO
SCHOOL

Draakje Kokosnoot
Naar school
Ingo Siegner
•

Perfect voor elk
instapmoment

•

Internationaal meer dan
5 miljoen exemplaren
verkocht

•

Groot formaat mét
flapjes

•

Televisieserie te zien
op Boomerang

€ 14,95

170 x 240 mm
64 blz. gebonden
volledig in kleur
mét gratis fluo -hesje
978 90 5924 573 0
vanaf 6 jaar
nur 282
verschijnt juli 2018

Het Kleine Draakje Kokosnoot kijkt al wekenlang uit
naar de dag waarop hij naar school mag. Maar als het
dan zover is, heeft het kleine vuurdraakje toch een
beetje buikpijn…
Moet hij echt de hele dag zonder mama en papa
doorbrengen? Zullen de andere drakenkindjes en de
juf aardig zijn? Gelukkig ziet hij zijn vriendin Lulu
net voor hij binnengaat. Zij neemt hem bij de hand
en kan niet wachten om hem alles te tonen!

9 789059 245730

Thema: eerste schooldag, kleuterschool, vriendschap
Boek zonder fluohesje
isbn 978 90 5924 390 3

Ingo Siegner (1965) is een Duits auteur en illustrator. Hij
schreef met Het Kleine Draakje Kokosnoot een successerie, met
méér dan 5 miljoen exemlaren verkocht in Duitsland.
Van Het Kleine Draakje Kokosnoot zijn in het Duits al 41
titels verschenen. Er is intussen ook een tv-serie én een film
verschenen. In Vlaanderen en Nederland loopt deze serie op
Boomerang.
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BAKERMAT

NU
2+1
GRATIS
GOEDKO

HET GROTE VOORLEESBOEK
VAN HEKSEN, DRAKEN EN PIRATEN
978 90 5924 449 8 • € 16,95
thema: piraten, draken, heksen

OP AVONTUUR
978 90 5924 083 4 • € 9,95
thema: avontuur

IN DE JUNGLE
978 90 5924 407 8 • € 9,95
thema: humor, jungle

BIJ DE DINOSAURIËRS
978 90 5924 115 2 • € 9,95
thema: dino's, draken

DE ZWARTE RIDDER
978 90 5924 184 8 • € 9,95
thema: ridders, draken

IN HET SPOOKKASTEEL
978 90 5924 257 9 • € 9,95
thema: draken, spoken

GRATIS

HET GROTE ZOEKBOEK
WAAR IS DE VUURDRAAK?
978 90 5924 195 4 • € 9,95
thema: avontuur, zoekboek

EN DE WILDE PIRATEN
978 90 5924 436 8 • € 9,95
thema: piraten, draken

ACTIE GELDIG TOT
1 SEPTEMBER 2018

WEES NIET BANG!
978 90 5924 080 3 • € 9,95
thema: vriendschap

OPSSTE

SAMENLEESBOEK
OP ZOEK NAAR ATLANTIS
978 90 5924 183 1 • € 9,95
thema: Atlantis, avontuur

BAKERMAT
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BACKLIST

WANNEER?
978 90 5924 295 1
€ 17,95

HOEVEEL?
978 90 5924 164 0
€ 17,95

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

WAAR?
978 90 5924 425 2
€ 17,95

WETENSCHAPPEN
978 90 5924 297 5
€ 17,95

WAT IS DAT?
978 90 5924 096 4
€ 17,95

DINOSAURUSSEN
978 90 5924 122 0
€ 17,95

WAAROM? - HERDRUK
978 90 5924 502 0
€ 17,95

PAARDEN
978 90 5924 386 6
€ 17,95

BAKERMAT

Leer alles over
je eigen lichaam!

Mijn grote vraag- en
antwoordboek
Het menselijk lichaam
Waarom zweten we?
Waarvoor dient de dunne darm?
Waarom moeten we zoveel groenten en fruit eten?
Waarvoor dienen witte bloedlichaampjes?

•

Van de bekende
Franse uitgever
Larousse

•

Nieuw deel in de
succesreeks

•

Met leuk leeslint

€ 17,95

150 x 225 mm
112 blz. met spiraalband
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 500 6
vanaf 6 jaar
nur 228
verschijnt juni 2018

Dit nieuwe vraag- en antwoordboek is het ultieme
naslagwerk voor dokters in spe! Ontdek alles over het
menselijk lichaam, van de botjes in je kleine teen tot
de haren op je hoofd, in dit boek met maar liefst 200 (!)
vragen én antwoorden.
Thema: encyclopedie, het menselijk lichaam

9 789059 245006
NAJAAR 2018

DE AARDE
EN DE RUIMTE
978 90 5924 539 6
€ 17,95
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Ontdek gigantisch
veel weetjes over
onze planeet!

De Aarde
1 planeet, 4 elementen en
een waanzinnig verhaal.

€ 19,95

305 x 227 mm
256 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 567 9
vanaf 8 jaar
nur 210
verschijnt augustus 2018

9 789059 245679

•

Groot formaat

•

Boordevol weetjes over
de vier elementen

•

Met aandacht voor het
veranderende klimaat

Ontdek hoe aarde, lucht, vuur en water de aarde
hebben vormgegeven en alles wat vandaag bestaat,
hebben gecreëerd. Met de hulp van de wetenschap,
geschiedenis en aardrijkskunde zal dit boek je meenemen op een spannende reis langs het heden, het
verleden en de toekomst van onze planeet.
Boordevol wonderlijke feiten, prachtige foto’s en
illustraties om de Aarde en haar verleden tot leven te
brengen!

Thema: De aarde, de 4 elementen, weetjes
M ark Brake is een wetenschappelijk auteur. Hij heeft voor NASA,
de BBC en het Nationaal Wetenschapsmuseum van Thailand gewerkt.
Brendan K earney bedacht dat hij het niet had voor rechte lijnen toen hij
architectuur studeerde aan de universiteit… Dus gooide hij zijn lat en zijn
geodriehoek uit het raam en begon fantastische kinderboeken te tekenen.
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FIRE AND HUMANS

MODERN HUMANS
Fire helped set our human ancestors on the journey to becoming
modern humans. Over hundreds of thousands of years, healthier,
smarter humans have had the time, the brain power and the
materials to invent all of the items that we use in our modern lives.

Fire lit up the history of early humans. Just think about all the important developments that
started with fire – light, warmth, cooking. We know how important fire was to our ancestors
as they recorded it in their incredible cave art. But think about it, even this art would have
been impossible without fire, as the artists would not have been able to see in the dark caves!

THE EVOLUTION OF HUMANS
WITH THE HELP OF FIRE!
Fire created things that we take for granted nowadays. But thousands
of years ago, simple things like light at night gave humans greater
control over their lives. As our early ancestors learnt how to tame
nature, they could make their own impact on the world.

... en hapklare informatie.

Controlling fire meant our
earliest ancestors could stay
up at night as they had light.
Those scary animals in the
dark and biting bugs don’t
like fire and smoke so fire
provided safety as well.

THE HANGING
GARDENS OF BABYLON

Over time, early humans
began to lose much of their
thick body hair. Warm fire
meant that humans coped
better with the cold as it
generated heat for them.

Fire helped our ancestors to
become better hunters. They
used fire to melt ‘pitch’ which
created a glue that could be
used to attach flint points
onto the ends of wooden
spears. And heat could be
used to harden spear points.
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Cooking food made humans
healthier, too. Some plants
are indigestible when they are
raw, but when cooked their
nutrients are unlocked and
are absorbed much faster
by the body.

As our ancestors became
more intelligent, they began
to explore more distant and
colder places. Over time, this
meant humans spread out
and gradually inhabited most
areas of the planet.

The plants didn’t actually ‘hang’,
they grew on different levels,
but the foliage spilled over the
edge of each terrace.

The Hanging Gardens of Babylon were one of the greatest man–made structures ever built.
The gardens were one of the Seven Wonders of the Ancient World and the only 'wonder'
that used water. Thought to have been built by the ancient Mesopotamian civilisation
around 600 BC in present–day Iraq, the lush gardens were built high above the ground
on multilayered mud–brick terraces. The gardens were said to be the most
beautiful of sights, but sadly they no longer exist today and so we have
to rely on stories about them.

Met overzichtelijke tekeningen...

The gardens were
thought to be 23 m
(75 ft) high.

Eating cooked food gave
early humans more energy.
This helped them to grow
bigger brains over time. And
bigger brains allowed humans
to create primitive art using
charcoal from burnt wood.

THE WATER PROBLEM
The ancient Mesopotamians were experts with water. For many
centuries they built canals and waterworks and their cities grew
up around these. But building the Hanging Gardens must have been
a huge design challenge even for these water experts. The Gardens
needed thousands of litres of water every day, but Babylonia was
a hot, dry place where it rarely rained. Although the Euphrates
River was near by, engineers had to work out how to lift the river
water into the air to reach the plants at the top. So if the Gardens
141
really did exist, how on earth did people water them? This is the
unanswered watery mystery of the Hanging Gardens!

An ingenious irrigation system
carried water around the
gardens, keeping the plants well
watered every day.

The gardens probably needed
37,270 L (9,850 gal.) of water
each day to keep the plants
watered. That’s the same as
466 bathtubs full!

PLAYING WITH
THE WIND

SCREW PUMP

Babylonia was ruled by
King Nebuchadnezzar II
and it is said he built the
gardens for his wife.

Hang

-glid

A WINGSUIT WORKS USING LIFT, IN

THE SAME
WE TALKED
ABOUTtoONthe
OneWAYpossible
solution

water problem was the screw pump. When a
is caught between the blades of the screw
the water reaches the top, it falls out into a
level. As far as we know, the ancient Greek engineer,
PROVIDEpool
THE at
LIFTthe
THEhigher
FLIER NEEDS.
Archimedes, invented the screw pump around 250 BC which was more
than 300 years after the Gardens were created! Although it’s possible
the Mesopotamians invented an early version.

PAGES 86–87.
A TYPICAL
IS WEBBED
screw
pump isSUITturned,
water

and THE
carried
upwards.
When
BETWEEN
LEGS AND
ARMS TO

ing

THE WINGSUIT

208

Why is it that we often wish we could soar through the air like
a superhero? It ’s probably because since ancient times humans
have dreamt of spreading their arms and flying like a bird!
We read on pages 88 –89 about how inventors such as Leonardo
da Vinci first began to devise flying machines. And of course
now we can fly easily by simply hopping on a plane. But some
people still look for that more authentic flying experience as
this is how they can really have fun with the wind!

The development of the wingsuit in the late 1990s means people can glide
through the air just by wearing a special suit. Flying in a wingsuit is a mix
of skydiving and gliding. Wingsuit wearers either jump from a plane or off
a high mountain peak to get high enough height to make the wingsuit work.
When they get close to the ground, they release a parachute and float
back to Earth for a safe landing.

Skydiving in
a wingsuit

Parachuting
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RECORD WINDS
Scientists measuring the strongest
winds on Earth found the windiest
place to be Cape Farewell, in southern
Greenland. Wind speeds often reach
20 m (65 ft) per second!

Parasailing

Sailing

Kitesurfing
Kite flying

KITESURFING
We know the force of uplift works on wings, but it also
works on kites, sails, boards, wind turbines and more.
That’s because lift works in any direction. Take kitesurfing
for example – the force of uplift works on a sail, which is
attached to a board pulling the sail down. The kitesurfer
balances the two forces to glide across the top of the
waves. Using the force of the wind, kitesurfers can move
at speed, do tricks and see for how long and how high
they can jump off the waves!
126

WIND POWER
Over the course of history, people have also looked at how they can harness
the power of the wind and use it to their advantage. You may have seen
wind turbines on a hill near where you live. The wind turns the blades to
generate electricty which makes them one of the cleanest sources of
renewable energy being used today. Denmark gets 40% of its electricity
from wind! But did you know that humans have harnessed wind energy for
2,000 years or more? This is in the form of windmills where the wind turns
blades which then generate a movement in the machine connected to them.

127
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Manon op DE manege
De Ponyshow
Nico de Braeckeleer

met tekeningen van Frieda van Raevels

€ 14,95

145 x 210 mm
136 blz. gebonden
volledig in kleur
met paardensleutelhanger
isbn 978 90 5924 564 8
Vanaf 8 jaar
nur 282
verschijnt juni 2018

9 789059 245648
16

•

Auteur van succesreeks
‘Hartsvriendinnen’

•

Recensie-exemplaar
verkrijgbaar

•

Schoollezingen en
signeersessies mogelijk

Manon en alle andere jonge amazones en ruiters van
manege ‘La Amazona’ gaan samen een fantastische
ponyshow geven. De rijkunsten en trucjes worden
druk ingeoefend. Daan zorgt voor extra spektakel,
want hij gaat westernrijden. Manon is in de wolken,
maar dan blijkt dat haar papa en Saskia samen een
kindje verwachten. Manon, Myrthe en Daan krijgen
een babyzusje of babybroertje! Niet iedereen is daar
even gelukkig mee. En Manon, die weet totaal niet
hoe ze moet omgaan met kleine, huilende baby’s.
Daarom stelt haar vriendin Amélie voor om te oefenen en te gaan babysitten…

Thema: paarden, nieuw samengestelde gezinnen
Nico De Braeckeleer (1974) is de auteur van de succesvolle jeugdreeks
Hartsvriendinnen. In Manon op de manege staan pony’s en paarden centraal. Hij schreef deze boekjes voor meisjes die paardrijden, van paarden
houden of graag over paarden lezen.
Frieda van R aevels (1980) is een stil meisje uit de stille Kempen. Haar
dagen vult ze het liefst met tekenen, veel lezen, haar katten knuffelen
(en af en toe haar vriend), cinema, lekker eten en snoepen (chocolade!).

BAKERMAT

MET
AUGMENTED
REALITY

Een magische puinhoop
Zach King

in een vertaling van Edward van de Vendel

€ 14,99

140 x 210 mm
224 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 2067 487 3
Vanaf 8 jaar
nur 282
verschijnt augustus 2018

9 789020 674873

Verdeling in NL door
Kluitman

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

•

Door social media-ster
Zach King

•

Deel twee in unieke
trilogie

•

Met spectaculaire gratis
AR-app

•

Vertaald door Edward
van de Vendel

Nu hij zijn magische gave letterlijk door de wc heeft
gespoeld, keert Zach terug naar zijn oude, saaie
leventje. Hij kan zich weer bezighouden met de
alledaagse dingen, zoals het bedenken van de perfecte
manier om Rachel mee naar het schoolfeest te
vragen. De nieuwe jongen zit hem hier helaas erg bij
in de weg en Zach vertrouwt hem voor geen cent.
Maar hoe kan hij Rachel hiervan overtuigen, zonder
jaloers over te komen? Gelukkig heeft Zachs magie
hem nog niet helemaal verlaten en bedenkt hij samen
met zijn vriend Aaron een plan. Alleen lijkt alles wat
hij doet de situatie alleen maar te verergeren…

Eerder verschenen: Mijn magische leven

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 meest
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. Een magische puinhoop is het tweede
boek van zijn hand!
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ADEM
i. Tsunami

Nico De Braeckeleer
2165. Skye leeft in een wereld die hard is getroffen
door de klimaatverandering. Toen ze acht was, is
Skye haar ouders verloren aan de natuurkrachten,
maar ze heeft het hoofd nooit laten hangen. Nu ze
vijftien is, moet ze vluchten uit de vestiging waar ze
een nieuw leven heeft opgebouwd. Samen met River,
Colin en Jazz gaat ze op zoek naar Civitas, een gebied
dat volgens geruchten uit de greep van de klimaatverandering is gebleven.
De gevaarlijke reis wordt voor Skye en haar nieuwe
vrienden een innerlijke zoektocht naar hoop, geluk
en liefde. Wanneer een zeebeving een tsunami
veroorzaakt, lijkt er vroegtijdig een einde te komen
aan hun expeditie…

€ 15,95

130 x 206 mm
256 blz. gebonden
zwart wit
isbn 978 90 5924 572 3
vanaf 11 jaar
nur 283
verschijnt juni 2018

9 789059 245723
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•

Nieuwe YA-reeks

•

Lezingen en signeersessies mogelijk

•

Actueel thema

Tsunami is het spannende, adembenemende eerste
deel van de apocalyptische ADEM-serie, een coming
of age verhaal dat nog lang nazindert. Rauwe, schokkende momenten en aangrijpende, romantische
scènes wisselen elkaar in ijltempo af waardoor je
wordt overspoeld door een emotionele vloedgolf.

Thema: avontuur, fantasy, vriendschap
Nico De Braeckeleer (1974) is auteur van tientallen romans, zowel
voor jeugd, young adults als volwassenen. Enkele van zijn succesvolle
boekenseries zijn Hartsvriendinnen, Manon op de manege en Dodenwereld.
Daarnaast is hij scenarist van heel wat bekende televisieseries en films,
zoals bijvoorbeeld Familie, FC De Kampioenen, Nachtwacht en K3 Love
Cruise. Zijn eerste stripalbum is getiteld S.P.O.R.T.S..
In ADEM beschrijft hij een aarde die onherkenbaar is geworden door
de gevolgen van de klimaatopwarming. Tenzij we nu iets doen, zou zijn
dystopisch toekomstbeeld wel eens werkelijkheid kunnen worden...

adem

- i. tsunami

Skye liet haar blik langs de kustlijn glijden. Op het strand lag
een groepje tieners op kleurrijke strandhanddoeken in de zon te
baden. Een knappe jongen met een gespierd lichaam zat naast een
meisje met lichtbruin haar. Hij smeerde haar rug in met zonneolie. De bandjes van haar bikini waren losgemaakt. Zijn hand
gleed in een vloeiende beweging over haar blote rug.
Skye beeldde zich in dat zij dat meisje was, dat de jongen hààr rug
insmeerde. In gedachten beroerden zijn handen haar naakte huid.
Een aangename huivering ging door haar heen. Skye draaide haar
hoofd naar de jongen toe. Hij legde een lok van haar lange, platinablonde haar achter haar rechteroor. Met zijn wijsvinger duwde
hij haar kin zachtjes omhoog. Zijn groene ogen keken diep in
haar ijsblauwe ogen, haast tot in haar ziel. In elke vezel van haar
lichaam voelde ze zijn aantrekkingskracht. Hoe kon ze weerstand
bieden toen hij zich voorover boog? Zijn warme adem sloeg in
haar gezicht. Hun lippen raakten elkaar en er joeg een warme
rilling door haar lichaam. Verrast hapte ze naar adem, waarop de
illusie verbrak. In de war door de intense gewaarwording schudde
ze het droombeeld van zich af. De jongen zou haar nooit kussen.
Zij zou hem nooit kussen.
Skye verlegde haar blik van de jongen naar de azuurblauwe lucht
boven de kustlijn. Die was gevuld met verschillende soorten
vliegers. De opdrukken waren heel divers en in alle mogelijke
kleuren van de regenboog. Als prachtige paradijsvogels fladderden
ze tussen elkaar, zachtjes wiegend in de warme bries.
Lachende jongens en meisjes hielden samen met hun ouders de
vliegers in bedwang. Oudere kinderen lieten hun vlieger alleen
op, maar leken er net zo hard van te genieten. Zelfs volwassen
mannen en vrouwen vonden hun verblijf aan zee het geschikte
moment om het kind in zichzelf weer boven te halen. Ze liepen
lachend rond, hun papieren of doeken vlieger wapperend achter
hun blote voeten.
Andere toeristen speelden petanque, kubb, volleybal, voetbal, en
de kleinsten bouwden zandkastelen of verzamelden schelpjes in
kleurrijke emmertjes. De stralende zon warmde het water op, en
heel wat vakantiegangers waagden zich in zee. De aanspoelende
golven liefkoosden de voeten, benen en lichamen van de mensen
die in het water ravotten en zwommen.
Een jongetje van een jaar of vier zat in een blauwgrijs bootje.
Terwijl zijn papa het bootje dieper de zee in duwde, stak het kind
zijn handjes joelend de lucht in. Surfers trotseerden de golven.
Verder op zee voeren zeilbootjes, motorbootjes en jetski’s. Skye
beeldde zich in dat ze op een van de jetski’s het water doorkruiste.
Hoe was het om midden op zee het zoute water in je gezicht te
voelen spetteren? Dat moest toch een enorm gevoel van vrijheid
geven?

Waarom kon ze niet zo vrij zijn als zij?
De zilte smaak van de zee die op haar tong lag, werd plots vies,
licht zurig. De wansmakelijke geur van de lucht sneed haar adem
af. Ze hoestte.
Na de korte hoestbui keek Skye weer naar de vergeelde foto van
het strand en de zee. Zoals zo vaak had ze zich ingebeeld dat ze
daar was. Maar het strand, de zee, en de knappe jongen waren
bijna 150 jaar geleden vastgelegd op foto. De afbeelding stond op
het gebarsten display van haar apptphone. Het roestige toestel,
een verre nakomeling van de smartphone, was meer dan 35 jaar
oud. Het werkte nog amper.
Op het ogenblik dat de foto was genomen, geurde de zee en de
lucht nog lekker fris. Kon ze maar voor even terugreizen naar dat
moment.
Weer werd haar blik naar de foto gezogen. Honderden mensen
krioelden als mieren door elkaar. Zoals altijd als ze naar de foto
keek, gleed haar blik naar het achtjarige meisje met het honingblonde haar. Met een oranje schepje vulde ze een rood emmertje
met zand. Haar papa en mama lagen ruggelings op het strand met
een boek in de hand. Het meisje zat tussen haar ouders in, wat
Skye een gevoel van veiligheid gaf dat ze nooit had gekend. Het
meisje deed Skye aan zichzelf denken toen ze zo oud was, al had
zij nooit met een emmertje op het strand gespeeld. Toen zij in
2150 werd geboren, was het omwille van de vervuiling al veel te
gevaarlijk daarvoor.
Nu, 15 jaar later, was de situatie er niet op verbeterd, ook al waren
er al meer dan 35 jaar geen bedrijven, vliegtuigen of auto’s meer
om koolstofdioxide in de atmosfeer te pompen. De mensheid had
het klimaat in die mate veranderd en het milieu zo aangetast dat
het proces onomkeerbaar was. Het weer was daardoor onvoorspelbaar geworden. Seizoenen bestonden niet meer. Koude, warme,
droge en vochtige perioden wisselden elkaar in onregelmatige
cyclussen af. Het was putje winter, en toch liep de temperatuur
op tot meer dan twintig graden. Skye droeg een korte, blauwe
jeansshort met daarboven een wit T-shirt met de afbeelding van
een zilverkleurig beertje op de welving van haar linkerborst. Haar
blote voeten zaten in blauwe sportsneakers.
Skye wendde haar ogen af van het display van haar apptphone
en keek naar de zee, de zee zoals die nu was, en die in niets meer
leek op de zee op de foto uit 2018: donker, bijna zwart, met hoge
golven die afval opslokten en uitbraakten. Grote bergen plastiek
hadden in de loop der jaren een soort van onnatuurlijke afvalduinen gevormd. Maar Skye had nooit anders gekend. Deze verrotte,
zwarte aarde was haar thuis.
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ONWEERSBUIEN
Warme regendruppels spatten uiteen op de motorkap en trommelden een metaalachtig dodenlied. De Amerikaanse Quinn Pillsbury
opende haar donkerbruine ogen en nam de geur van verbrand vlees
diep in zich op.
Het was het eerste wat ze voelde: de ondraaglijke pijn van het brandmerk op haar linkerpols. Het leek wel alsof er een mes door de wond
stak.
Ze probeerde haar armen te bewegen, maar kon geen vin verroeren,
ook al was ze niet vastgebonden. Haar lichaam leek verdoofd. Het
enige wat ze kon, was het moment beleven: het gedonder van onweer in
de verte horen, de regen ruiken, voelen dat ze geen kant meer op kon.
Haar design zomerjurkje kleefde aan haar lichaam en rook naar zweet.
Zelfs ’s nachts kreunde heel Londen, inclusief buitenwijken, onder
de hittegolf. Overdag zwommen kinderen in de fonteinen van de
binnenstad en bezweken oudere toeristen door een tekort aan water. ’s
Avonds kon niemand de slaap vatten omdat het simpelweg te heet was.
Quinn probeerde aan haar droge, zoute lippen te likken en keek over
het stuur van haar amper drie weken oude knalgele Audi A3 cabrio.
De koplampen beschenen niets dan groen en donker: dennenbomen,
struiken, wild gras. Een enkele bliksemschicht verlichtte de omgeving
even voor het weer donker werd.
Haar gehuurde villa in het centrum van Londen was erg ver weg.
Zesenvijftig minuten autorijden om precies te zijn.
De hoofdstad van Engeland was misschien wel de belangrijkste reden
geweest waarom de achttienjarige actrice Hollywood, Los Angeles
verliet om haar creatieve geluk op het Europese eiland te beproeven.
De Vlaamse topregisseur en coming man, Michael Verhoeven, had
Quinn in hoogsteigen persoon gevraagd voor een hoofdrol in zijn
debuutfilm, getiteld Jack R. De film zou een sfeervolle thriller worden
over Londens bekendste seriemoordenaar ooit: Jack The Ripper. Ongeveer 126 jaar geleden, in 1888, bracht een tot op heden onbekende
man of vrouw minstens tien prostituees om het leven.
Quinn hoefde geen vijf minuten na te denken, toen ze haar rol las. Als
een van de verdachten in het script, kon ze zich helemaal uitleven en
voor het eerst ook een duistere kant van haarzelf op het witte doek laten
zien. Bovendien had ze gehoopt dat de Engelse stad met haar rijke
cultuur en geschiedenis haar meer zou bieden dan het holle leventje
dat ze in Hollywood leidde.
Met een schok kwam de auto in beweging, ook al draaide de motor
niet. Het geluid van de knersende steentjes onder het rubber van de
wielen veroorzaakte rillingen over haar hele lijf. Wat waren ze met
haar van plan? Ze wist dat ze ongehoorzaam was geweest, dat ze misschien zelfs straf verdiende … maar ging dit niet wat ver?
Op de autoradio werd een nummer van haar favoriete Britse popgroep
afgespeeld: Oasis. Quinn had frontzanger Liam Gallagher zelfs een
keer ontmoet tijdens een decadent feest in Hoxton, London East End.
Hij had haar van kop tot teen opgenomen, voor hij samen met zijn
entourage in de menigte verdween …

Vrij logisch trouwens: een meisje als Quinn liet geen enkele kerel
onbewogen. Het succes straalde van haar af. Iedereen die eerder met
haar op de filmset had gestaan was ervan overtuigd dat zij ooit een
Academy Award in de wacht zou slepen.
Maar die Oscar en de bijhorende bedankspeech leken nu mijlenver
weg, en Don’t look back in anger klonk vol door de boxen. De tekst
van het nummer drong tot haar door. Ze mocht niet met boosheid
in haar hart naar het verleden terugkijken, ze moest haar lot waardig
dragen.
Het was geen toeval dat nu juist dit nummer op haar MP3-speler was
uitgekozen. Ooit had ze in het blad Rolling Stone verklaard hoe dat
nummer haar steeds weer aangreep.
Het voorste wiel gleed tot naast een houten balk en kwam op een
bedding van grijze stenen terecht. De Audi kon geen kant meer op.
Quinn probeerde haar hoofd te bewegen, maar ze had geen controle
over haar spieren. Ze draaide haar ogen zo ver ze kon en zag het licht
van de maan weerspiegelen in een zilvergrijze metalen staaf. Ver weg
klonk een hoorn. De hoorn van een locomotief.
Onmiddellijk schoot ze in paniek. Het drong tot haar door dat, wat
ze ook deed, ze nooit uit de auto zou kunnen komen. De stoel waarin
ze zat trilde eerst zacht, maar later steeds meer en meer. Toen ze haar
ogen sloot, rolden er enkele tranen over haar wangen. Ze concentreerde zich weer op de song die door de boxen galmde. Ze moest het
verleden vergeten.
Opnieuw klonk de hoorn, nu nog veel nerveuzer dan de eerste keer.
Wit licht vulde de wagen en kleurde het interieur steeds feller.
Quinn opende haar ogen. Ongeveer twintig meter verderop ontwaarde ze enkele jongeren die haar in haar benarde positie bekeken.
Ze waren allemaal in het aardebruin gekleed. Eén jongen met grijze
kattenogen keek haar recht aan en glimlachte geruststellend. Quinn
had het hem horen zeggen, amper vijftien minuten geleden, toen hij
het gloeiende brandmerkijzer tegen haar linkerpols duwde. Hij had
zijn taak volbracht. Quinn kon niet langer zondigen. Hij had haar leven
gered.
Een laatste keer klonk de hoorn, angstaanjagend luid. Quinn kon
haar hoofd een beetje naar voren knikken en het zwarte teken zien dat
op haar pols gebrand was. Ze snikte en hield haar adem in. Ze had
nog zo veel van de wereld willen zien. Ze had nog zo veel mooie rollen
willen spelen. Ze had zo graag iedereen die zij liefhad nog één enkele
knuffel willen geven …
De locomotief van de goederentrein knalde tegen haar Audi. Het
metaal van de auto plooide zich met een gruwelijk geluid om haar
heen. Het glas versplinterde en afgebroken auto-onderdelen vlogen
alle kanten op. Toen werd alles muisstil.
Quinn hoefde niet langer met boosheid in haar hart naar haar verleden terug te kijken. Ze hoefde zich niet langer zorgen te maken.
Het was in die bloedhete nacht dat haar hart voor de laatste keer
klopte en haar dromen stierven, begeleid door haar favoriete lied.
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De Zwarte Zon
Bjorn Van den Eynde
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nur 284
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•

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

•

Originele no-nonsense
thriller voor jongeren

Londen staat op z'n kop wanneer de Amerikaanse
tieneractrice Quinn Pillsbury onder vreemde omstandigheden verongelukt. Op haar linkerpols wordt een
gruwelijk brandmerk aangetroffen in de vorm van de
Zwarte Zon.
Nielsen en Felix krijgen, als enige overgeblevenen van
hun sterk uitgedunde Team Mortis, de opdracht om naar
Engeland te reizen en te infiltreren in de school en op de
filmset waar Quinn actief was. Het dossier van de Zwarte
Zon kent immers een bizarre voorgeschiedenis: bij elke
start van een nieuw seizoen verschenen op internet talloze
foto's van massazelfmoorden. Alle slachtoffers droegen
op de linkerpols exact hetzelfde brandmerk. Nielsen en
Felix moeten onderzoeken wat de onfortuinlijke actrice
te maken had met de massazelfmoorden en de vele jonge
slachtoffers. En met het einde van de zomer in zicht,
dringt de tijd meer dan ooit...

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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VOOR HET
EER
OP ZOMER ST
KAMP

Odo
Oliver Austria - Alena Tkach

Wat als je vrienden wil maken, maar je nergens écht bij hoort?
Een prachtig en inspirerend prentenboek over vriendschap en
zelfvertrouwen!
Dit boek gaat over een lief, klein uiltje dat Odo heet.
Hij gaat voor de allereerste keer op kamp en hoopt
veel nieuwe vrienden te maken.
Wanneer hij ontdekt dat hij nergens bij hoort,
voelt hij zich eenzaam.
Wat kan hij doen om er bij te horen?
Thema: Zomerkamp, zelfvertrouwen, vriendschap
978 90 5924 126 8 - € 14,95

VOOR HET
WK VOETBAL!

Goal
Joe Gamble

Ontwerp zelf outfits, logo’s en schoenen voor je eigen droomteam.
Combineer je vrienden met de beste spelers van de wereld
om zo het perfecte team samen te stellen.
Doodle in dit boek tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels of maak je
eigen wereldkampioenschap! Laat je fantasie de vrije loop!
Thema: Wereldkampioenschap voetbal
978 90 5924 396 5 - € 12,95
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9789077826447
lieve woordjes
€ 9,99

9789059244443
mama lief
€ 9,99

9789059244450
papa held
€ 9,99

9789463411653
€ 14,95

9789463411738
Olifant is verliefd
€ 13,95

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

Mr konijn en zijn Chocoladefabriek

LEZEN VANAF 8 JAAR

9789059240858
de schat van de zwarte
mummie
€ 9,95

9789059242609
de paardenprinses
€ 12,95

9789059242678
De ijsmodulator
€ 12,50

9789059240872
het rommelspook
€ 9,95

9789059243019
het ponytoernooi
€ 12,95

9789059242685
Aquasfeer X56A
€ 12,50

9789059244085
de glibberige kwallenbende
€ 9,95

9789059244092
de dinoboutjes barbecue
€ 9,95

9789059241350
de milkshake vampieren
€ 9,95

9789059241459
de babypony
€ 12,95

9789059243927
het ponyparadijs
€ 14,95

9789059243989
Dit boek gaat NIET over mevrouw
Moes en haar kakkerlakken
€ 14,95

9789069245150
kke, een handleiding
€ 12,95

9789059243026
Operatie groen
€ 12,50

9789059243958
Proxima B
€ 12,50

9789059241862
zombie voetbal zorgen
€ 9,95
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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

9789059244979

alex rider - stormbreaker

alex rider - point blanc

alex rider - skeleton key

alex rider - eagle strke

Dir-yak - Omnibus 1

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 15,95

LEZEN VANAF 12 JAAR

26

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

9789059245242

9789463491013

9789059244535

9789059244528

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

Het dodenspel (PB)

aan mijn lieve…

het college 1: onderbuik

lief prinsesje

€ 9,95

€ 9,95

€ 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

9789059243866

9789059242951

9789059242975

9789059242876

9789059242395

paarden

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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