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Doosje vol dierenverhalen
Claudia Boldt

Doosje vol dierenverhalen

Doosje vol dierenverhalen
Auteur: Claudia Boldt
Uitvoering: doos
Formaat:  16,5 x 13,5 x 6 cm
Pagina’s: 20 puzzelstukken
Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR: 277
Prijs: € 15,95
ISBN: 9789463132114
Verschijnt:  september 2018

Met dit originele spel kun je je 
eigen verhalen maken! In dit 
doosje vind je 20 puzzelstukken, 
aan beide zijden bedrukt, die 
je op alle mogelijke manieren 
door elkaar kan schudden en 
combineren, zodat er nieuwe 
verhalen ontstaan.
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Maak een 

verhaal van 

ruim 2 meter!

Dutch box_lid_3_sticker.indd   1 24-04-18   13:11
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... eerder verschenen 

Najaar 2018

ISBN: 9789463130929
Prijs: € 15,95

ISBN: 9789463131070
Prijs: € 15,95

ISBN: 9789463130929
Prijs: 

Met dit originele spel kun je je 
eigen verhalen maken! In dit 
doosje vind je 20 puzzelstukken, 
aan beide zijden bedrukt, die 
je op alle mogelijke manieren 
door elkaar kan schudden en 
combineren, zodat er nieuwe 
verhalen ontstaan.

ISBN: 9789463131230
Prijs: € 14,95

Doosje vol spookverhalen

Doosje vol verhalen

Waar woon ik?
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OVER DE AUTEUR

Steve Webb is geboren in Newcastle en studeerde aan Bristol 
Art College. Nu woont hij samen met zijn drie kinderen in the 
Peak District. Hij is auteur van diverse succesvolle kinderboeken.
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De vreselijke Glinster van Slinks is terug met zijn oude trucs! 
In Glinster van Slinks en de tunnel des doods heeft onze slechterik 
een gammele oude achtbaan geërfd en probeert hij snel rijk te 
worden door mensen een ritje te laten maken. Hoe loopt dat af? 

Het hilarische taalgebruik van Steve Webbs en de waanzinnige 
illustraties van Chris Mould zorgen ervoor dat je niet meer 
bijkomt van het lachen!

Steve Webb

om
slag nog in productie

Glinster van Slinks en de tunnel des doods

Auteur: Steve Webb
Illustrator: Chris Mould
Uitvoering: gebonden
Formaat:  19,1 x 13,6 cm
Pagina’s: 272

Leeftijd: vanaf 10 jaar
NUR: 283
ISBN: 9789463132190
Prijs: € 13,95
Verschijnt: oktober 2018

Glinster van Slinks en de tunnel des doods

ISBN: 9789463131018
Prijs: �€ 13,95



Zelfs monsters poetsen hun tanden!

Een monster! 

Een harig eng monster stond zijn 

tanden te poetsen in de badkuip!

Haar ouders geloofden er natuurlijk niets van.

‘Verzin de volgende keer maar een beter smoesje 

als je je tanden weer eens niet wil poetsen!’ zeiden ze.

Jessica Martinello

… ze op een avond in de badkamer

een ECHT monster ontmoette. 

Ze wilde haar tanden weer eens niet poetsen 

en was gekke bekken aan het trekken in de spiegel. 

Opeens zag ze achter zich het douchegordijn bewegen.

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!
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Jessica Martinello             
Grégoire Mabire

Zelfs monsters poetsen hun tanden!
Geloof je me niet?

Lees dit boek, dan kom je erachter wat er 
gebeurde met Ella, een klein meisje dat haar 

tanden niet wilde poetsen.
Maar pas op ...  

je komt misschien enge monsters tegen!

UITGEVERIJ MEMPHIS BELLE

ISBN 978-94-6313-220-6

cover monsters NL.indd   1 19-06-18   14:32

OVER DE AUTEUR

Jessica Martinello is geboren op 12 mei 1988 in Bassano del Grappa en 
studeerde aan de Universiteit van Venetië. Daarna heeft ze zich gespecialiseerd 
in illustratie en entertainment design aan de Nemo NT Academy in Florence. Ze 
houdt van tekenen, kleuren, boeken, fi lms, foto’s en muziek. ‘Ik wil de verhalen 
die ik vertel worden, en net zolang achter het witte konijn aanlopen, totdat ik 
mijn persoonlijke “Wonderland” vind.’ 
‘Als je het kunt dromen, kun je het doen,’ zei Walt Disney. En daar is Jessica 
het helemaal mee eens. 

Zelfs monsters poetsen hun tanden!
Geloof je me niet?
Lees dit boek, dan ontdek je wat er
gebeurde met Ella, een klein meisje dat haar
tanden niet wilde poetsen.
Maar pas op ...
Je komt misschien enge monsters tegen!

Auteur: Jessica Martinello
Illustrator: Grégoire Mabire
Uitvoering: gebonden
Formaat:  22,5 x 27,5 cm
Pagina’s: 32

Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR: 273
ISBN: 9789463132206
Prijs: € 13,99
Verschijnt: september 2018
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Zelfs monsters poetsen hun tanden!

Na het lezen van dit boek wordt het 

stukken leuker om je tanden te poetsen!
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Het magische eiland Isola 
Matilda Woods

OVER DE AUTEUR
Matilda Woods (1989) groeide op in een klein stadje in 
de buurt van Canberra, Australië en verdeelt haar tijd 
tussen het schrijven van verhalen en werken met jongeren. 
Het idee voor haar debuutroman Het magische eiland 
Isola kreeg ze op een avond terwijl ze haar hond uitliet.

Het magische eiland Isola
Auteur: Matilda Woods
Uitvoering: gebonden
Formaat:  153 x 201 mm
Pagina’s: 224
Leeftijd: vanaf 6 jaar
NUR: 282
Prijs: € 15,95
ISBN: 9789463131117
Verschijnt: november 2018

Alberto woont alleen op het eiland Isola, waar 
vissen uit de zee vliegen en iedereen elkaar 
kent. Daar maakt hij doodskisten voor klein en 
groot. De enige kistenmaker op het eiland is 
eenzaam. Totdat hij een kleine jongen en een 
magische vogel ontmoet. Zijn leven zal voor 
altijd veranderen.

Najaar 2018

Een sfeervolle vertelling over 

verlies, vriendschap en het 

vinden van familie. Met een 

vleugje magie.
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Vuur (eerder aangeboden onder de titel Tinder)

Sally Gardner

HB 204x159mm (TPS 198x153) + 85mm Flaps + 10mm TURN

"978-1-78062-149-4 Tinder HB PFP.indd"

‘A true artist and original’
The Times

www.orionbooks.co.uk

Sally Gardner gained a first class 
degree at a leading London art college 
and became a successful costume designer, 
before illustrating and writing books. 
Her debut novel I, Coriander won the 
Nestlé Gold Award in its category and 
her most recent novel, Maggot Moon, 
was awarded the Carnegie Medal.

David Roberts was born in Liverpool. 
After completing a degree in fashion 
design, he worked as a milliner and 
fashion illustrator before realising his 
dream to become a children’s book 
illustrator. He lives in London.

Drawings by David Roberts

Wounded in battle, Otto Hundebiss defies 
Death and finds himself on a journey to a 
realm of dark magic and mystery . . .

He meets Safire, brave of heart and pure 
of spirit, and learns the powers of the 
tinderbox and the secrets of the wolves.

Sally Gardner’s Tinder is an exquisite tale 
of cruelty and great beauty.

www.orionbooks.co.uk

INSTRUCTIONS
MATT LAM
CMYK
SPOT UV
Foil: CPI C35

COMP

£9.99

30mm

Vuu
978-1-78062-149-4 Tinder HB PFP.indd   1 21-06-18   14:57

OVER DE AUTEUROVER DE AUTEUR

Sally Gardner is een Engelse kinderboekenschrijfster en illustrator. Bijzonder 
aan deze auteur is dat ze pas op haar veertiende leerde lezen en schrijven, door 
een pas laat geconstateerde dyslexie. Inmiddels heeft ze vele boeken op haar 
naam staan, voor beginnende lezers tot tieners. Bekende vertaalde titels zijn 
haar historische fantasyromans, zoals Ik, Coriander (2006) en De rode halsket-
ting (2010). Eerder werkte Gardner als theaterdesigner.

Otto Hundenbiss raakt gewond in de oorlog. Hij wordt van de dood gered door een 
mysterieuze fi guur – half beest, half mens. Deze geeft hem schoenen en dobbelstenen 
die hem diep in een web van duistere magie en mysterie zullen leiden. Hij ontmoet de 
prachtige Saffi er, puur van hart en geest. Ze vervolgen hun reis samen maar worden 
wreed van elkaar gescheiden. Otto wil niets liever dan Saffi er terugvinden, en maakt 
hiervoor gebruik van de macht van de tondeldoos. Maar zullen de duistere krachten 
hem naar haar terugbrengen? Een sprookjesachtige, spannende roman, geïnspireerd op 
‘De tondeldoos’ van Hans Christian Andersen.

Auteur: Sally Gardner
Illustrator: David Roberts
Uitvoering: gebonden
Formaat:  28 x 20,5 cm
Pagina’s: 272

Leeftijd: vanaf 10 jaar
NUR: 283
ISBN: 9789463130967
Prijs: € 23,95
Verschijnt: november 2018
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Vuur

Sprookjes zijn vaak de wreedste 

verhalen van allemaal; 

in deze prachtige roman schrijft 

Sally Gardner over intense 

liefde en groot verlies.

Najaar 2018
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OVER DE AUTEUROVER DE AUTEUR
Sibéal Pounder werkte vroeger voor de Financial Times, 
waarvoor ze de column For Goodness schreef. Nu schrijft 
ze over fabelachtige heksen en slechte zeemeerminnen in 
haar twee geliefde series voor Bloomsbury. Sibéal's eerste 
boek, Witch Wars, stond op de shortlist voor de Waterstones 
Children's Book Prize 2016 en werd ook genomineerd door de 
Nederlandse Kinderjury 2016.

Echte heksen wonen niet in afgelegen hutjes in donkere bossen. Hun wereld begint bij 
het afvoerputje van jouw gootsteen…
Het vierde boek over de heksen in Gootstede is weer net zo spannend, gek en magisch 
als de eerste drie.
Een heel nieuw avontuur van de heksenbende, met in de hoofdrol een magisch boek dat 
belooft je diepste wensen te laten uitkomen. Maar is dat wel zo?

Sibéal Pounder

om
slag nog in productie

Heksenheisa

Auteur: Sibéal Pounder
Illustrator: Laura Ellen Anderson
Uitvoering: gebonden
Formaat:  14,8 x 19,2 cm
Pagina’s: ca. 288

Leeftijd: vanaf 7 jaar
NUR: 282
ISBN: 9789463130905
Prijs: € 15,95
Verschijnt: november 2018

Heksenheisa

'Mijn oudste zoon is 

7 jaar en is helemaal 

gek van de heksenheibel-

boeken. Ik lees ze hem 

voor en hij vindt het 

gewoon zalig...'
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ISBN: 9789089418845
Prijs: �€ 15,95

ISBN: 9789463130660
Prijs: �€ 15,95

ISBN: 9789463130325
Prijs: �€ 15,95
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OVER DE AUTEURS

Vanaf het moment dat Casper en 
Emma elkaar ontmoeten op de 
kleuterschool, zijn ze onafscheidelijk. 
Samen met hun knuffeldieren 
Welpje en Mevrouw Konijn maken 
ze de leukste avonturen mee! Veel 
herkenbare situaties en
vraagstukken uit het leven van 
kleuters komen aan bod in
deze hartverwarmende verhalen.

OVER DE AUTEURS
Tor Åge Bringsværd is een bekroonde Noorse auteur. 
Naast zijn verhalen over Casper en Emma en andere 
titels voor peuters is hij bekend om zijn science fi ction-
werk. Anne G. Holt is een Noorse illustrator, die met 
haar kleurrijke en heldere aquarelstijl een perfecte 
aanvulling levert op de verhalen.

Casper en Emma
Tor Åge Bringsværd en Anne G. Holt

Casper en Emma gaan schaatsen
Auteur: Tor Åge Bringsværd en Anne G. Holt
Uitvoering: gebonden
Formaat:  16,8 x 19 cm
Pagina’s: 32
Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR: 272
Prijs: € 8,99
ISBN: 9789463132145
Verschijnt:  oktober 2018

kleuters komen aan bod in
deze hartverwarmende verhalen.

ISBN: 9789463132121
Prijs: �€ 8,99

ISBN: 9789463132138
Prijs: �€ 8,99

Van de reeks werden al 
twee tv-series en zes 

bioscoopfi lms gemaakt! 
Nu te zien op Netfl ix.

Het merk omvat tevens een 
spellenlijn en pluchen knuffels
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Thomas de Stoomlocomotief - Voorleesverhalen
The Rev. W. Awdry

Thomas de Stoomlocomotief
– Voorleesverhalen

Auteur: The Rev. W. Awdry
Uitvoering: gebonden
Formaat:  23,1 x 23,1 cm
Pagina’s:  ca. 192
Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR:  277
ISBN: 9789463130387
Prijs: € 14,95
Verschijnt: november 2018

G EBASEERD OP DE BOEKEN VAN THE REV.  W.  AWDRY 

ThomasThomasThomas
de Stoomlocomotief

Voorleesverhalen

Z E S  S P A N N E N D E  A V O N T U R E N

om
slag nog in productie

Pagina 16

OVER DE AUTEUR

The Rev.W. Awdry (1911-1997) gaat de geschiedenis in als de ‘Thomas de Stoomlocomotief’-man. Dat
kan ook niet anders want hij is de schepper van de weergaloze, op stoom aangedreven jeugdhelden die op het
spoorwegnet van het fi ctieve eiland Sodor rondtuffen.
Van de 26 verhalen over Thomas en zijn vriendjes zijn ongeveer 50 miljoen exemplaren verkocht, in verschil-
lende vormen en maten en in een tiental verschillende talen. Ook de merchandise –in de vorm van video’s, 
speelgoed, spelletjes, kleding en de fi lmserie– is ongekend succesvol. 

De originele Engelstalige 

verhalen op tv werden in de 

eerste jaren door Ringo Starr 

ingesproken. 

In het najaar wordt de nieuwe bioscoopfi lm van Thomas de Stoomlocomotief verwacht!

G EBASEERD OP DE BOEKEN VAN THE REV.  W.  AWDRY 
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Brandweerman Sam - 7 spannende verhalen

Brandweerman Sam
– 7 spannende verhalen

Uitvoering: gebonden
Formaat:  23,1 x 23,1 cm
Pagina’s:  ca. 192
Leeftijd: vanaf 3 jaar
NUR:  277
ISBN: 9789463131957
Prijs: € 14,95
Verschijnt: september 2018
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VERKOOP BELGIË
Stijn Baeckens

T +32 475 29 78 86
stijn.baeckens@baeckensbooks.be

Karl Daeseleire
T +32 476 26 87 40

karl@booxxe.be

BAECKENS BOOKS NV
Frederik de Merodestraat 18

2800 MECHELEN
T +32 15 71 56 53

bestellingen@baeckensbooks.be
BTW BE 0867.020.840

UITLEVERING BELGIË
Distrimedia NV - Tielt

www.baeckensbooks.com


