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Mine
craft
(unofficial)

Een groot kijkboek voor peuters over
herkenbare thema’s: spelen, eten,
de natuur, het lichaam, kleuren,
tegenstellingen en vormen.

Uki
Kijkboek eerste woordjes
Naarmate je baby groeit, worden geluiden en visuele
prikkels steeds belangrijker.
Door beelden aan te wijzen en woordjes voor te
zeggen, help je je kindje om dingen te herkennen en
woorden te leren. Met dit leuke kijkboek van Uki
stimuleer je de taalontwikkeling van je kind.
Uki is een character met een lieve gele snoet op een
lange nek, hij heeft vleugels op zijn rug en een voelspriet op zijn kop. Uki praat niet, maar drukt zich uit
met lieve klanken, gebaren, gekir en een sprekende
blik – net zoals baby’s en peuters doen.

€ 14,99
235 x 315 mm
16 blz. in karton
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 596 9
vanaf 12 maanden
nur 271
Verschijnt november 2018

9 789059 245969
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•

Groot formaat in
felle kleuren

•

Bekend van tv

Al jarenlang is Uki het favoriete tv-vriendje van
baby’s en peuters. De wereld van Uki is overzichtelijk,
herkenbaar en veilig. Uki helpt kleintjes de wereld
te ontdekken op een rustige, toegankelijke manier,
helemaal op maat van baby’s en peuters.

Thema: Eerste woordjes

Eenvoudige woordenschat
met duidelijke tekeningen!

Met frisse kleuren!
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Maak me
niet kwaad!

Dagboek van
een Creeper
Een niet-officieel Minecraft-avontuur

•

Minecraft razend populair
onder kinderen

•

Toegankelijk en spannend
boek

•

Voor liefhebbers van games
en graphic novels

•

Met zwart-wit illustraties

€ 9,95

130 x 190 mm
144 blz.
Paperback met flappen
zwart-wit
isbn 978 90 5924 586 0
vanaf 9 jaar
nur 283
verschijnt oktober 2018

Iedereen weet het: Creepers ontploffen in de wereld
van Minecraft. Maar voor Mervyn gaat dat veel
verder. Zijn enige doel is zijn vader trots maken door
de jaarlijkse wedstrijd ontploffen te winnen. Heen en
weer geslingerd tussen de druk van de familie en
de plagerijen van zijn concurrent, beleeft het groene
monstertje een hilarisch avontuur.
Volg de training van Mervyn via dit grappige
dagboek en ontdek beetje bij beetje hoe hij de
beste ontploffer van de hele Overworld wordt!

Thema: Minecraft, games, humor

9 789059 245860
verdeling in NL
door Kluitman
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B ooks K id is ervan overtuigd dat elk personage uit Minecraft zijn
eigen verhaal heeft. Als grote fan van het spel bedenkt en vertelt hij die
graag! Hij heeft meer dan 40 kinderboeken geschreven voor jonge lezers.
Sinds A ypierre in 2007 begon met het maken en posten van grappige
en vernieuwende gamevideo’s heeft hij een enorme achterban opgebouwd.
Nog steeds bereikt hij zijn miljoenen fans vooral online, maar als grote
Minecraft-fan viel hij meteen voor de monsteravonturen in deze boeken.

Mine
craft
(unofficial)

Dagboek van
een Slime
Een niet-officieel Minecraft-avontuur
Het valt niet mee om je weg te vinden wanneer
je een klein, groen kubusje bent. Maar Slibertius,
alias Bert, weet al wat hij later wil worden:
modeontwerper, en niet zomaar een. De beste
van heel Overworld! Maar kubussen zonder
armen of benen in een blits pakje steken
is niet zo eenvoudig...

€ 9,95

130 x 190 mm
144 blz.
Paperback met flappen
zwart-wit
isbn 978 90 5924 587 7
vanaf 9 jaar
nur 283
verschijnt oktober 2018

•

Minecraft razend populair
onder kinderen

•

Toegankelijk en spannend
boek

•

Voor liefhebbers van games
en graphic novels

•

Met zwart-wit illustraties

Ontdek het hilarische relaas van een onmogelijke
queeste in het dagboek van de meest vastberaden
Slime van heel Minecraft.

Thema: Minecraft, games, humor

Het lukt me wel!

9 789059 245877
verdeling in NL
door Kluitman
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Smiley Games
Dit Smiley-boek is dé inspiratiebron om spelletjes te spelen
tijdens de druilerige herfstdagen!
De 50 activiteiten zijn specifiek geschreven om te kunnen doen
alleen, maar ook met z’n tweeën, met vier of zelf met acht!

cover niet definitief

Dus:
- Ben je alleen? Geen probleem!
- Wil je broertje of zusje meedoen? Dat kan!
- Kunnen mama en papa het ook niet laten? Wat leuk!
- Staat de hele straat voor de deur om mee te doen? Nog beter!

MET VIER
MET TWEE

€ 11,50

150 x 210 mm
120 blz.
zwart-wit
isbn 978 90 5924 614 0
vanaf 9 jaar
nur 283
verschijnt oktober 2018

9 789059 246140

Eerder verschenen:
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ALLEEN

Teken de gekste wezens
die je je kunt inbeelden:
bange monsters, wormen
met armen, mensen
zonder buik …

Vouw een blad papier in twee en zet
dwars op die vouw twee streepjes.
Scheur het papier op de vouw. Kies
een thema, bijvoorbeeld ‘piraat’.
De ene tekent de onderkant van
de piraat, de andere de bovenkant,
zonder elkaars tekeningen te zien.
Je kan de streepjes gebruiken om
te zien hoe breed de buik moet zijn.
Als je klaar bent, leg je de papieren
tegen elkaar.
Hoe gek is jullie tekening geworden?

Neem een langwerpig stuk papier. De
eerste tekent, zonder dat de anderen
het kunnen zien, een hoofd. Vouw dan
het papier naar achteren zodat het
hoofd niet meer zichtbaar is, maar de
nek nog wel. Geef het blad door. De
tweede tekent de schouders en de
buik, vouwt die ook naar achteren,
maar laat nog een stukje van de buik
zichtbaar. De derde tekent de benen
en vouwt die zo naar achteren dat de
enkels nog zichtbaar zijn en de laatste
tekent de schoenen. Vouw dan het blad
weer open en kijk wat voor een gek
wezen jullie gemaakt hebben!
Geef die gekkerd een passende naam!
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Was jij een stuk fruit, dan was je zeker een...

Smiley Foldies
Altijd fun met deze 50 Smiley foldies!

€ 11,99

230 x 230 mm
100 blz.
Volledig in kleur
isbn 978 90 5924 613 3
nur 228
verschijnt november 2018

Scheur de foldies uit het boek en vouwen maar!
Doe het spelletje met je vrienden en ontdek wat ze
later willen worden, wat hun lievelingsijsje is of wie
hun ultieme crush is!
Probeer het ook zelf met de 10 blanco foldies!

9 789059 246133
BJORN VAN DEN EYNDE

ik!
Dat ben

eeeelp!
HeeMamma mia!

Boem!

Hahahahaha...

ia
...

Sonny is vastberaden. Hij moet en zal
Gloria terugvinden, haar hart veroveren,
or
en voor eens en altijd bewijzen dat ook
Gl
Oooh
hij een superheld kan zijn!
Maar het pad naar Gloria ligt bezaaid
met vreemde raadsels. En dat Sonny het
tegen levensgevaarlijke Vikingen moet
opnemen, was niet bepaald volgens plan…

Part of the proceeds of all Smiley products go to our charity.
For more information please visit smileyfund.org
Smiley,
, names, characters and all related indicia are
owned by The Smiley Company © 1971- 2017.
All rights reserved.

place
hologram
here

Super Secret School de h noluliu discodieven

Wanneer Gloria Valentini, de grote liefde
van zijn leven, spoorloos verdwijnt in
Stockholm, ziet Sonny zijn kans. Hij wordt
er door de directrice van zijn school
samen met zijn beste vriendin Noémi en
explosievenexpert Ludwig opuit
Oh nee!
gestuurd om deze geheimzinnige
Gaat die rare
zaak te onderzoeken.
creep ook mee?

S nny summer

Woeps!

de

De elfjarige Sonny Summer Jr.
probeert het in de school van zijn
befaamde grootvader te schoppen tot rasechte
superspion. Maar gemakkelijk heeft hij het niet.
Sonny is hyperonhandig, haalt amper voldoendes
en voor fysieke testen faalt hij keer op keer.

S nneyr
summ
de

Super

Secret

School

de h nolulu
disco-dieven

9 789059 243996
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PUZZELBOEKEN

9 789059 246331

9 789059 246324

150 x 210 mm
608 blz. paperback
Zwart-wit
isbn 978 90 5924 633 1
nur 493
verschijnt oktober 2018

verschijnt oktober 2018

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld.

300 woordzoekers in een lekker dik blok, voor lange
winteravonden en gezellige regenachtige dagen.

Pijnig je hersenen en breek je hoofd op deze
300 Zweedse puzzels! Het boek is opgebouwd
volgens drie niveau’s, zodat er puzzels zijn voor
iedereen: van eenvoudig, tot aartsmoeilijk!

Ben je erg opmerkzaam en geconcentreerd?
Dan moet je zeker deze woordzoekers in huis halen!

Onklopbaar in Zweedse raadsels oplossen?
Probeer dan zeker dit puzzelboek!

300 Woordzoekers

300 Zweedse puzzels

€ 10,00

150 x 210 mm
608 blz. paperback
Zwart-wit
isbn 978 90 5924 632 4
nur 493

€ 10,00

Eerder verschenen:

365 BINAIROPUZZELS
978 90 5924 580 8

365 SUDOKUPUZZELS
978 90 5924 579 2

€ 10,00

€ 10,00

9 789059 245808

9 789059 245792

8

€ 59,95

237 x 173 x 105 mm
7 boeken in een stevige box
Volledig in kleur
isbn 978 94 6354 141 1
nur 441
verschijnt september 2018

Healthy Food
Lekker & gezond!
Een verrassend originele serie kookboeken die
aansluit bij de nieuwste trends op foodgebied:
lekker, makkelijk én gezond.
Met foto’s van de ingrediënten, zodat je in
één oogopslag ziet wat je nodig hebt.
Ontdek de heerlijke recepten uit de Healthy Serie!
Thema: Recepten, gezonde voeding
in deze box:

9 789463 541411
verdeling in NL door
Lantaarn Publishers
Met een duidelijke ingrediëntenlijst

Met prachtige food-foto’s
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De Waffen-SS

Het zwarte leger des doods
Felix West
Lees in dit boek de oorsprong, de succesverhalen én de
roemloze ondergang van één van de meest gevreesde
legerdivisies van de 20ste eeuw.
De auteur laat jaar per jaar zien hoe deze organisatie
uitgroeide van een beperkte elite-eenheid tot een massaleger.
Ze vormden de spil in de strijd van Hitler om de heerschappij over Europa, tot ook zij in 1945 ten onder gingen.

Thema: Naslagwerk, Tweede Wereldoorlog

€ 19,99

170 x 240 mm
172 blz. gebonden
Zwart-wit
isbn 978 94 9300 101 5
nur 689
verschijnt oktober 2018

9 789493 001015

Holocaust

verdeling in NL door
TDM Entertainment

De vernietiging van de Joden
in Europa
Perry Pierik
De wereld kampt tot de dag van vandaag met de
gevolgen van een van de grootste verschrikkingen uit
de wereldgeschiedenis: de Holocaust. In dit boek staan
we stil bij deze tragische en rampzalige gebeurtenis.
€ 19,99
In dit uitgebreide chronologische overzicht leren we
170 x 240 mm
192 blz. gebonden
hoe Hitler deze ‘Jodenpolitiek’ al van bij zijn aantreden
Zwart-wit
uitbouwde, en stap voor stap uitbreidde.
isbn 978 9493 00 100 8
Naast deze inzichtelijke beschouwingen brengt het boek
nur 689
via intermezzo’s de lezer in aanraking met details rond verschijnt oktober 2018
de Holocaust, zodat het mechanisme inzichtelijk wordt.
Thema: Naslagwerk, Jodenvervolging

9 789493 001008
verdeling in NL door
TDM Entertainment
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De Eerste Wereldoorlog
Een gedetailleerd naslagwerk
over de Grote Oorlog
Henk van der Linden (red.)
De afgelopen jaren is het besef van de invloed van de
Eerste Wereldoorlog sterk toegenomen. Tegenwoordig
wordt de oorlog die uitbrak in augustus 1914 meer
en meer gezien als de oercatastrofe van de 20ste eeuw.
Met de start van de oorlog werd een kettingreactie aan gebeurtenissen in werking gezet waarvan
we de gevolgen vandaag de dag nog merken.
In dit boek wordt de lezer meegenomen naar enkele
van de meeste dramatische episoden van dit conflict
dat terecht ‘de Grote Oorlog’ werd genoemd.
Van het uitbreken van de oorlog in Sarajevo in 1914 tot
de uiteindelijke instorting van het Duitse rijk in 1918.

Een eigentijds vormgegeven boek en
een enorme bron van informatie.
€ 19,99

170 x 240 mm
256 blz. gebonden
Zwart-wit
isbn 978 9493 00 102 2
nur 689
verschijnt oktober 2018

Thema: Naslagwerk, Eerste Wereldoorlog

9 789493 001022
verdeling in NL door
TDM Entertainment
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stijn@baeckensbooks.be
KARL DAESELEIRE
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