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• Een compleet overzicht 
van de meest indruk-
wekkende records ter 
wereld

• Met recente informatie

• Opvallende cover met 
hologramfolie

EEN FEEST VOL FEITJES, 
EEN HELE RIJ RECORDS
EN EEN SCHATKAMER AAN WEETJES!

ALLES IN DIT BOEK BREEKT RECORDS!

Welk dier ter wereld leeft het langst?
Wie was de eerste mens die door de geluidsbarrière brak?
Waar is de koudste plek in ons heelal?
Wat was de grootste dinosaurus?

In zes hoofdstukken (De planeet Aarde, Krachtpatsers,  
Topsporters, Knap gebouwd, Fauna en flora, Buitenwerelds) 
ontdek je àlle records van de wereld (én daarbuiten). 
Met duidelijke infographics en korte stukjes tekst leer je  
alles over onze fenomenale planeet en de meest  
opmerkelijke dieren én mensen die er wonen! 

9 789059 245846

€ 19,95
216 x 276 mm

192 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 584 6
Vanaf 8 jaar 

nur 248/252/258
verschijnt oktober 2018

De coolste records!

Thema: records, naslagwerk

Een prachtig geïllustreerd  
naslagwerk voor alle leeftijden! 
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Prachtig beeldmateriaal

Recente informatie

Duidelijke infographics
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9 789059 246270

Thema: vriendschap, moed, gevoelens, aanvaarding

Oscar & Felix 
De knuffelkampioenen
Annick Beyers en Lucy Elliott
Hoe mooi kan vriendschap zijn? Je ontdekt het, samen 
met de twee knuffelberen Oscar en Felix. Oscar is de 
lievelingsteddybeer van het kleine meisje Niki. Felix lijkt 
als twee druppels water op Oscar en is de reservebeer. 
Hij woont verstopt op de bovenste plank van de kleer-
kast. Oscar en Felix zijn elkaars beste vriend, en als 
echte knuffelkampioenen zorgen ze samen voor Niki. 

Maar blijft Felix voor altijd Niki’s reservebeer?  
Of ontdekt Niki dat Felix in haar kleerkast woont? 
Blijven Oscar en Felix dikke vrienden? Zet Felix blij zijn 
rustige teddyberenleventje voort? Of slaat het noodlot 
toe en raakt er iemand zoek, de grootste vrees van elke 
knuffel?

De verhalen van Oscar en Felix vertellen over vriend-
schap, over tegenslagen, over doen wat juist is en over 
hoe alles met een reden gebeurt. Lees het in dit tweede 
deel van de reeks ‘Oscar & Felix’.

 

€ 15,95
165 x 205 mm

160 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 627 0
vanaf 4 jaar 

nur 281
verschijnt oktober 2018

Annick Beyers is auteur en copywriter. Het goochelen met letters, 
woorden en zinnen houdt haar alle dagen heel erg bezig. Als het doel 
een nieuw kinderboek is? Dan mag ze ook nog eens lekker fantaseren. 
Heerlijk! Elk schooljaar geeft ze ook veel lezingen, al dan niet in combi-
natie met theatervoorstellingen in scholen en bibliotheken doorheen het 
hele land. Haar hobby’s: yoga (om lenig te blijven), lopen (om in conditie 
te blijven), lezen (om heerlijk te ontspannen), en nog veel meer...  
Oh ja... Er is nog iets...  Ze is gek op teddyberen!

Bestaande initiatieven: 

• Lezingen in scholen, boekhandels en bibs i.s.m. 
Kakelnest-theater op school – www.oscarenfelix.be

• Verjaardagsfeestjes thema Oscar & Felix

Nieuwe initiatieven voorzien voor 2018-2019

• YouTube kanaal met filmpjes van alle verhalen

• Merchandising en promotie: teddyberen, 
T-shirts, hesjes, muziek, theater…    
  

Scan de QR-code voor animatie- 
en andere filmpjes rond het 

Oscar en Felix-project
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sam is woest
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

mol in de put
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

9 789059 246065 9 789059 246058

sam is woest.
zijn bak met voer is leeg.
wie eet zijn voer op?
zoek je mee met sam?

mol graaft en graaft,
een gang en nog een gang.
hee, daar is licht.
licht onder de grond?
hoe kan dat? 

BAS IS GEEN BEER
978 90 5924 300 2
€ 6,95

KAS IS BOOS
978 90 5924 393 4
€ 6,95

DUIF OP DE FUIF
978 90 5924 394 1
€ 6,95

KAT WIL ZON
978 90 5924 299 9
€ 6,95

RAT WIL GOUD
978 90 5924 124 4
€ 6,95

€ 6,95
150 x 175 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 606 5
vanaf 4 jaar 
nur 287
verschijnt oktober 2018

€ 6,95
150 x 175 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 605 8
vanaf 4 jaar 
nur 287
verschijnt oktober 2018

ik joulees samen met

s a m
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9 789059 246034

Mina en Donna wonen in een zoo, waar de meest  
hilarische dieren wonen. 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!

Zo 
LEES IK

BART MERTENS EN SR. SANCHEZ

Thema: leren lezen, dierentuin, humor

Ik neem je mee

Bart Mertens & Sr. Sanchez
naar een concept van Marieke van Hooff

Zeb is triest. Evy is het enige dier dat de dierentuin 
kan verlaten, en hij wil zo graag de wereld zien! 
Maar dan komt Evy plots met een doek. 
Een doek? 
Wat moet Zeb met een doek?  

 

€ 7,95
150 x 205 mm

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 603 4 
vanaf 6 jaar 

nur 287
verschijnt oktober 2018

AVI 
M3

eerder verschenen

WAAR IS ZEB?
978 90 5924 517 4
€ 7,95

EEN HOND MET  
EEN SLURF
978 90 5924 518 1
€ 7,95

IK BEN EEN BEER
978 90 5924 568 6
€ 7,95

WAT EEN NACHT!
978 90 5924 569 3
€ 7,95
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9 789059 246041

AVI 
E3

Leer lezen 
met deze echte 
feestbeesten!

Thema: leren lezen, dierentuin, humor

Stam moet weg

Bart Mertens & Sr. Sanchez
naar een concept van Marieke van Hooff

Mina, Baron en de andere dieren zijn boos!
Donna en twee mannen willen in de kooi van Baron 
om Stam om te zagen. 
Maar dat willen de dieren niet. 
Want Stam is de beste vriend van Baron... 

€ 7,95
150 x 205 mm

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 604 1
vanaf 6 jaar 

nur 287
verschijnt oktober 2018



21

I L L U S T R A T I O N  B Y  
B A R B A R A  D Z I A D O S Z

“THERE IS  
SOMETHING DELICIOUS  

ABOUT WRITING THE  
FIRST WORDS OF A STORY.  
YOU NEVER QUITE KNOW  

WHERE THEY’LL TAKE YOU.”
– BEATRIX POTTER 

RG2 text 5pp5 REV Oct 19.indd   21 2017-10-23   1:16 PM

120

O

MATA HARI

AUGUST 7, 1876 – OCTOBER 15, 1917

THE NETHERLANDS

SPY

nce upon a time, a young woman named Margaretha saw an adver-

tisement in a newspaper. It said, “Wanted: bride.” She answered the 

ad, married a military captain based in the Dutch East Indies, and moved 

to Indonesia. There, she studied the local traditions and joined a dance 

company.

But her marriage was unhappy, and when it ended, Margaretha moved 

to Paris. At that time, anything from “the exotic east” was very fashionable, 

so she pretended to be a Hindu temple dancer. She draped herself in veils 

and even gave herself a stage name: Mata Hari, meaning “eye of the day” 

in the Malay language.

She danced with the grace of a wild animal. She wore skimpy cos-

tumes, a bra studded with jewels, and skin-colored body stockings. She 

became an instant hit!

When Mata Hari was forty, she fell in love with a young Russian army 

captain who had lost an eye on a First World War battlefield. To support 

him, she needed a new job, so she became a spy for France.

She traveled across Europe by train and by boat. She dyed and changed 

her hairstyle many times, and became a master of disguise. She found out 

about German submarines along the coast of Morocco and sent the infor-

mation back to France in letters written with invisible ink.

But the French wrongly suspected that she was also spying for the 

Germans, and they arrested her as a double agent. She was sentenced to 

death. As she stood before the firing squad, she blew the soldiers a kiss. 

Mata Hari died as she had lived: fearless and free.

RG2 text 5pp5 REV Oct 19.indd   120 2017-10-23   1:20 PM

121

I L L U S T R A T I O N  B Y  
M O N I C A  G A R W O O D

“I WAS NOT CONTENT 
AT HOME, I WANTED TO 
LIVE LIKE A COLORFUL 

BUTTERFLY IN THE SUN.”
– MATA HARI 

RG2 text 5pp5 REV Oct 19.indd   121 2017-10-23   1:20 PM
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100 verhalen over bijzondere vrouwen 
Van Nefertiti tot Beyonce, van Mary Shelly tot Oprah: 
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes 2 geeft opnieuw een 
overzicht van 100 inspirerende en belangrijke vrouwen. 
Zij hebben de wereld op zijn kop gezet (of zijn daar 
nog mee bezig) als wetenschapster, artiest of farao! Met 
illustraties van 70 vrouwelijke kunstenaars van over de 
hele wereld is dit boek een unieke uitgave boordevol 
inspiratie. 

Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes 1 is een van de meest 
succesvolle projecten in de geschiedenis van crowdfunding 
en stond wekenlang op nummer 1 van bestverkochte 
boeken van Amazon. Dit tweede boek kwam er op  
algemene vraag van de liefhebbers van het eerste boek en 
was het 'fastest funded project ever' op Kickstarter. 

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.

9 789082 834345

€ 19,95
187 x 249 mm

212 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 8283 434 5
vanaf 4 jaar 

nur 273
Verschijnt oktober 2018

Thema: vrouwelijke rolmodellen, voorleesverhalen

Bedtijd verhalen 
   voor Rebelse Meisjes 2

• Boek 1 stond weken-
lang op nummer 1 
van de bestverkochte 
boeken op Amazon

• Vertaald in meer dan 
30 talen

• Actueel thema

Verdeling in NL door 
Rose Stories

Meer dan 1 miljoen 
exemplaren verkocht!

Bedtijd verhAlen voor 
reBelse meisjes

978 90 8247 013 0
€ 19,99
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30 Bereid je voor 31

TITEL

Opmerkingen
• Schrijf hier de camerabewegingen – die zorgen ervoor dat je footage beter wordt en een scène leuker om naar te kijken.

• Houd bij welke shots je hebt opgenomen door dat aan te geven op het storyboard en de shotlist (blz. 32–33) zodat je er geen vergeet.
• Overweeg of je het nummer een paar keer op verschillende plaatsen van de locatie wilt opnemen, zodat je bij de montage een 

spannendere video kunt maken.

Wat is een

storyboard?
Een storyboard is een getekend 
overzicht dat eruitziet als een 
stripverhaal. Hiermee kun je je video 
van begin tot eind zichtbaar maken. 
Gebruik het om een overzicht te maken 
van wat je precies wilt vastleggen. 

Als de video voor een band is,  
film dan iedere speler apart 
zodat iedereen een rol speelt 
in de video.

Film close-ups van 
instrumenten, gezichten en 
handen voor meer impact.

Voeg voor de variatie wat 
extra props toe of vraag 
de muzikanten om zich 
voor verschillende delen 
van het nummer om te 
kleden.

Tekenen van een storyboard
Zet bovenaan altijd de TITEL. Schrijf van ieder shot in 
welke scène het zit en zet onder iedere tekening 
opmerkingen. Die gaan over de actie, wie erin zit, de 
kleren, speciale camerabewegingen, de props en de 
tijd van de dag waarop gefilmd moet worden. Hier 
zien we de storyboard voor een muziekvideo.

TITEL: .............
........

Opm.: ...............
...............

...............
....

...............
...............

...............
...............

...

Op 

....

Opm 

......

Scène 1: Shot 1

 Extra long s
hot van de 

 

speeltuin

Opm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
..............             Long shot m

et de 

leadzanger

Opm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
.............

 Medium shot van d
e 

leadzanger 
op de glijba

anOpm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
..............

 Close-up van de 
 

gitaar

Opm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
.............. Pan van lin

ks naar 

rechts lang
s schommels

Opm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
.............. Verandering

 van 

kleren en l
ocatie

Opm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
.............. Blaas met ventilato

r  

door haar 
van de lead

zanger
Opm.: ...............

...............
..............

...............
...............

...............
.............. Terug naar

 speeltuin, 
 

voeg een ta
mboerijn toe

Opm.: ...............
...............

..............

...............
...............

...............
.............. Zoom in op 

tamboerijnspele
r

Scène 1: Shot 2

Scène 1: Shot 3

Scène 1: Shot 4

Scène 1: Shot 5

Scène 2: Shot 1

Scène 2: Shot 2

Scène 3: Shot 1

Scène 3: Shot 2

‘Een speciale 
dag’

TITEL 

TIPS VAN DE 
STERREN

 Misschien krijg je nieuwe 
ideeën tijdens het filmen 
over hoe je je shots zult 
monteren. Verander dan je 
storyboard als je wilt!

 Maak een sjabloon van je 
storyboard. Kopieer of scan 
het, zodat je het later 
opnieuw kunt gebruiken. 

• Voor alle online 
influencers van de 
toekomst!

• Met gemakkelijke  
stappenplannen

• Superpopulair  
onderwerp

Tim Grabham & Molly Lattin

Welk kind wil er tegenwoordig geen YouTube-ster of  
populaire vlogger worden? Filmpjes maken met een  
mobiele telefoon, camera of tablet behoort tot het dagelijkse 
leven van veel jongeren.
Met dit boek kunnen kinderen hun video skills naar een 
hoger niveau brengen. De basistechnieken komen aan bod, 
maar ook filmen met een green screen, het maken van een 
stop-motion-video, een time-lapse en het bewerken van 
beeld en geluid. Met dit boek leren kinderen:
• hoe je de perfecte video bedenkt en uitvoert,
• de basistechnieken om het beste uit elk filmpje te 

halen,
• bewerken en delen als een professional.

Maak de vetste video's

9 789020 691689

€ 9,99
195 x 233 mm

80 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 206 9168 9
vanaf 11 jaar 

nur 473
verschijnt oktober 2018

Thema: non-fictie, YouTube, vloggen

Hét handboek voor
 iedereen die wil  

filmen, vloggen en 
viral gaan. 

Verdeling in NL door 
Kluitman
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Hoe oud is de aarde?
Wat is een eclips?
Wie heeft de eerste raket uitgevonden?
Hoe koud is het in de ruimte? 

Dit nieuwe vraag- en antwoordboek is het ultieme 
naslagwerk voor astronauten en astronomen in spe! 
Ontdek alles over de aarde en de ruimte, van de 
grootste planeten, tot de verste sterren. In dit boek 
vind je meer dan 200 vragen (én hun antwoorden).

9 789059 245396

€ 17,95
150 x 225 mm

112 blz. met spiraalband 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 539 6
vanaf 6 jaar 

nur 228
verschijnt oktober 2018

• Nieuw deel in de 
succesreeks

• Met leuk leeslint

Thema: encyclopedie, de aarde, het heelal

Mijn grote vraag- en  
antwoordboek  
De aarde en de ruimte

Waarom warmt  
de aarde op?



12

BAKERMAT

• Een perfect cadeau voor 
échte paarden-meisjes 
(en jongens natuurlijk)

• Met prachtig bedeltje én 
lint om je dagboek toe 
te knopen

• Schoollezingen en  
signeersessies mogelijk

Pen al jouw gevoelens, ponyavonturen en favoriete 
momenten met je beste vrienden neer in je eigen 
ponydagboek! En lees hoe paardenprinses Manon en 
vele andere amazones en ruiters het vinden om paard 
te rijden! In dit superleuke dagboek geeft Manon 
jou bovendien talloze tips over paarden en pony’s, en 
vertelt ze vele paardenweetjes. 
Een niet te missen dagboek voor iedereen 
die dol is op paarden en pony’s!

Als ik paardrijd voel ik me vrij, alsof ik kan  
vliegen. Maar ik voel me vooral gelukkig.
             Marie, 12 jaar

9 789059 246072

€ 12,95
145 x 210 mm

136 blz. gebonden 
volledig in kleur

met bedeltje en  
lintje om dicht te binden

isbn 978 90 5924 607 2
Vanaf 8 jaar 

nur 218
verschijnt oktober 2018

Dagboek 
 
Nico & Lina de Braeckeleer 
met tekeningen van Frieda van Raevels

Manon manegeop DE

nico de BrAeckeleer (1974) schreef de boekjes van Manon op de  
manege voor zijn dochter Lina, een écht paarden-meisje. Dit dagboek 
schreef hij samen met haar, met tips en tricks van deze amazone én haar 
vriendinnen van de manege. 
 
FriedA vAn rAevels (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!).   

Thema: paarden, dagboek
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Nico de Braeckeleer 
met tekeningen van Filip Heyninck

Tijdens een triatlon merkt Robyn in een graanveld een graan-
cirkel op. Ze is ervan overtuigd dat er 's nachts een UFO is 
geland in het veld. Die heeft het graan verschroeid! 
Maar waar zijn de aliens naartoe?
Wanneer er ook een mysterieuze cirkel verschijnt op het 
voetbalveld van de ploeg van Pablo, trekken Robyn, Shani, 
Simon, Olivia, Timur en Pablo op onderzoek uit. Enkel 
Shani gelooft in vliegende schotels… tot de S.P.O.R.T.S- 
bende op het voetbalveld groene ruimtemannetjes tegen het 
lijf loopt… 

Het wordt een buitenaards spannend avontuur vol gevaren…

nico de BrAeckeleer (1974) is de auteur van de succesvolle jeugdreeks 
Hartsvriendinnen en Manon op de Manege.  S.P.O.R.T.S. is zijn nieuwe 
stripreeks. 

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.

9 789059 246089

€ 6,95
210 x 270 mm

32 blz. paperback 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 608 9
vanaf 6 jaar 

nur 362
verschijnt december 2018

• Auteur van succesreeks 
Hartsvriendinnen

• Recensie-exemplaar 
verkrijgbaar

• Schoollezingen en  
signeersessies mogelijk

Thema: stripverhaal, sport, avontuur

 
De S.P.O.R.T. S. bende 
Buitenaards spel!

Eerder verschenen:

de s.p.o.r.t.s Bende

Goud... set... mAtch!

978 90 5924 521 1
€ 6,95



Het beest van Gévaudan ziet 
eruit als een wolf, maar 
dan een stuk groter, en het 
voedt zich met bloed. Het 
lijkt onverslaanbaar. Vreemd 
genoeg schijnt het bang te zijn 
voor koeien, dus misschien is 
het slim om met een koe  
op stap te gaan als je deze 
kant op reist.

HET BEEST VAN 
GÉVAUDAN

9 789059 245709

€ 19,95
263 x 350 mm

104 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 570 9
vanaf 5 jaar 

nur 274
Verschijnt oktober 2018

• Een naslagwerk over de 
monsters van de hele 
wereld met prachtige 
overzichtskaarten

• Groot formaat

• Met kleurrijke  
tekeningen

• Ideaal voor  
Halloween!

HIRANYAKASHIPU?
Deze demonenkoning is niet alleen  
oppermachtig, maar ook onaantastbaar:  
niets of niemand kan hem doden, overdag  
niet en ’s nachts niet, niet binnenshuis en  
niet buitenshuis. Dus tenzij je Visjnoe bent  
– die in de vorm van een mannetjesleeuw  
bij zonsondergang uit een pilaar kwam en  
de demon doodde – maak je weinig kans.



HET BEEST VAN 
GÉVAUDAN

Federica Magrin en Laura Brenlla
vertaald door Astrid Staartjes

Ontmoet meer dan 120 monsters en geesten van over de hele wereld! 

Dit originele boek geeft je niet alleen een overzicht van de gevaarlijkste en meest angstaanjagende monsters van de 
hele wereld. Het is ook een handboek voor échte monsterjagers, met tips van niemand minder dan de échte Van 
Helsing, meester Monsterjager! 
Reis de wereld rond om de meest gruwelijke monsters te vinden en te verslaan.  
Bezoek Dracula in zijn kasteel in Transsylvanië, gooi stenen naar de Ga-Gorib  (een gigantische gorilla) in Kenia 
of probeer de Chupacabra te verslaan in Mexico of Guatemala. Je kan al hun sterktes en zwaktes vinden in dit 
boek, dus hou het bij de hand...  Wie weet loop je binnenkort een monster tegen het lijf! 

FedericA mAGrin begon tien jaar geleden als redacteur bij een Italiaanse 
uitgeverij en werkt inmiddels als freelance tekstschrijver. Ze houdt zich 
voornamelijk bezig met kinderboeken. Behalve verhalen schrijft ze ook 
educatieve teksten én ze vertaalt romans.

lAurA BrenllA groeide op met een potlood in haar hand. 
Als zestienjarige ontving ze een beurs om aan de kunstacademie in 

Madrid te gaan studeren. Na haar afstuderen volgde ze een 
tweejarige master om zich in striptekenen te specialiseren.

Thema: monsters, atlas, cultuurgeschiedenis

De grote monster atlas

84 85

WAAR
De provincie Nieuw-Zuid-Wales, Australië.

KENMERKEN
Het monster dat in het water van de rivier de Hawkesbury 
leeft, lijkt op dat van Loch Ness: enorm lichaam, een 
lange, slangachtige nek, een kleine kop en twee vinnen 
om mee te zwemmen. 
In tegenstelling tot zijn 
Schotse soortgenoot houdt 
dit monster er niet van te 
worden gefotografeerd. 
Als je een monsterjager 
wilt worden, ben jij 
misschien wel 
de eerste die 
erin slaagt een 
foto van hem te 
nemen!

WAAR
Het plaatsje Junee in 

Nieuw-Zuid-Wales, 
Australië.

KENMERKEN
Het spookhuis van 
Monte Cristo is een 

soort proeftuin 
voor mensen die 

geestenjager willen 
worden. Hier wonen 
alleen onschuldige 

spoken, en aangezien de 
bewoner alles van paranormale verschijnselen weet, kan hij je 
handige tips geven. Dit is dus het perfecte startpunt voor een 

onderzoek naar de geesten van overledenen.
 

HAWKESBURYHET SPOOKHUIS VAN 
MONTE CRISTO

WAAR
In alle woestijnen van Australië, en soms in waterputten. 

KENMERKEN
De enorme regenboogslang heeft schubben in alle kleuren van de regenboog. 
Dit machtige, goddelijke wezen uit de Droomtijd, de mythologie van de Australische 
Aboriginals, is zowel een goede god die mensen helpt als een meedogenloze die mensen 
straft als ze zijn wetten niet opvolgen.

AANBEVOLEN TACTIEK
Als je je goed gedraagt, hoef je nergens bang voor te zijn, want 
zijn voornaamste taak is het land bevloeien en rivieren creëren, 
niet op kinderen jagen. Maar als je geen respect voor de 
natuur en levende wezens toont, dan weet hij je te vinden – de 
regenboogslang kent geen genade voor mensen die het milieu 
schade toebrengen.

DE REGENBOOGSLANG
WAAR
Overal in Australië waar veel water is, in rivieren en 
moerassen.

KENMERKEN
Dit monsterlijke wezen met een dikke, zwarte vacht heeft 
een hondenkop met hoorns, walrusachtige slagtanden 
en de staart van een paard. Hij jaagt vooral ’s nachts 
en maakt verschrikkelijke geluiden als hij zijn prooi 
oppeuzelt.

AANBEVOLEN TACTIEK
Als je ’s nachts toevallig in de buurt van een moeras 
bent en je hoort gruwelijke geluiden, ga er dan snel 
vandoor voordat een hongerige bunyip zijn tanden in jóú 
zet. Of je zou hem razendsnel met een muilkorf moeten 
uitschakelen.

BUNYIPS

WAAR
In boomrijke gebieden.

KENMERKEN
De vallende beer zier eruit als een koala, maar is lang 
niet zo schattig: hij valt onverwachts vanuit bomen op 
mensen die onder hem door lopen, om ze vervolgens 
te bijten en hard weg te rennen. Hij is 
dus ondeugend én agressief, 
en hij maakt handig 
gebruik van het feit 
dat mensen hem 
voor een lief 
koalabeertje 
aanzien.

VALLENDE BEREN
WAAR
De rivier de Murray.

KENMERKEN
De muldjewangk is een 
angstaanjagend wezen waar 
geen ooggetuigenverslagen 
van bestaan: degenen die zijn 
pad hebben gekruist, kunnen 
het niet meer navertellen. 
Mogelijk is hij een meerman of 
een amfibieachtig wezen, maar 
dan groter. Maar geen zorgen, 
muldjewangks komen alleen in de 
rivier de Murray voor. Ze vallen er 
zwemmers aan en verscheuren de netten 
van vissersboten. 

MULDJEWANGKS
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Jack Henseleit
vertaald door Astrid Staartjes

Als een jongetje bij een raadselachtige rivier verdwijnt,  
gaan Anna en Max op onderzoek uit. Maar kunnen  
ze de vermiste jongen – en zichzelf – redden wanneer  
het lugubere geheim eindelijk is ontrafeld?
 
Een bloedstollende serie voor kinderen met stalen zenuwen.
Het spannende vervolg op Het mes van de vampier.
 

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.

Astrid stAArtjes (1966) studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie 
en aan de Vertalersvakschool (literair vertalen Engels – Nederlands). 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.

9 789059 245952

€ 13,50
152 x 190 mm

136 blz. gebonden 
volledig in kleur

Met 3D-cover
isbn 978 90 5924 595 2

vanaf 8 jaar 
nur 282

verschijnt oktober 2018

• Perfecte Halloweentitel!

• Goed geschreven en 
spannend

• Angstaanjagende  
bewegende afbeelding 
op de cover

Thema: griezelen, spanning

Het hart van de trol

 
‘Terrifying and amazing!’ 
                          – Goodreads

Eerder verschenen:

Griezeltijd

het mes vAn de vAmpier

978 90 5924 520 4
€ 13,50



17

Bestel 5 exemplaren van deze 3 Halloween-titels 
en ontvang een GRATIS Halloweenpakket!

(met tafeldecoratie, winkelversiering en veel meer)

5 5 5+ +

Actie enkel geldig tijdens de aanbieding

HALLOWEEN-actie



Bjorn Van den Eynde

Ben je bereid te sterven? 

Team Mortis (Team van de Dood) is een uiterst geheim 
Europees proefproject. Jongeren worden ingezet om 
uitzonderlijke undercover-opdrachten uit te voeren. 

Als lid van het team, moet je alle banden met je vorige 
leven verbreken, je vrienden en kennissen voorgoed 
achterlaten. Je ‘sterft’, wordt een spook, een schim zonder 
naam, identiteit of verleden. Je leeft nog wel, maar op 
papier ben je dood.

De eerste vier delen van deze topserie worden nu voor 
het eerst als box verkocht. Ideaal als kerstcadeautje, voor 
alle fans van flitsende actie en diepgaande emoties!

9 789059 246096

€ 35,00
130 x 206 mm

4 paperbacks in een  
prachtige slipcase

zwart wit
isbn 978 90 5924 609 6

vanaf 12 jaar 
nur 284

verschijnt oktober 2018

• Prachtige verzamelbox 
met de 4 eerste verhalen 
van Team Mortis

• Herziene uitgave

• Met frisse, nieuwe 
covers

• Bestverkopende  
YA-auteur op de  
Boekenbeurs

Paperback - box

In deze box: 
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Bjorn Van den Eynde

De Carrefour supermarkt van Charleroi, wordt vlak 
voor sluitingstijd opgeschrikt. Vijf jongemannen, 
vermomd met siliconen maskers, overvallen de winkel en 
vermoorden koelbloedig alle werknemers en aanwezige 
klanten. De buit lijkt schamel: een paar duizenden euro’s 
en een armband met een bedel van een engeltje.

Slechts één Marokkaans tienermeisje wordt door de 
overvallers gespaard. Yuna Tahiri lijdt sinds een jaar aan 
geheugenverlies en wordt na de feiten bestookt met mails 
en berichten met beelden van de overval. Ze beleeft de 
gruwelijke feiten elke dag opnieuw, alsof het de eerste 
keer is.

De zestienjarige Erika Storm wordt samen met haar 
collega Felix Tallon het veld in gestuurd om de zaak te 
onderzoeken. Terwijl Felix zich ontfermt over slachtoffer 
Yuna, moet Erika contact zoeken met de turnster Aiko 
Svilar, die mogelijk gelinkt is aan de feiten. 

Gevreesd wordt dat met de overval in Charleroi, en na 
tien jaar stilzwijgen, een ongrijpbare en nietsontziende 
bende opnieuw is opgestaan.

9 789059 246102

€ 16,95
130 x 206 mm

344 blz. gebonden 
zwart wit

isbn 978 90 5924 610 2
vanaf 12 jaar 

nur 284
verschijnt oktober 2018

• Bestverkopende  
YA-auteur op de  
Boekenbeurs

• Originele no-nonsense 
thriller voor jongeren

Thema: thriller

Engel des doods

Bjorn vAn den eynde (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 en Het Huis Anubis. Intussen zit hij steeds vaker in de 
regisseursstoel en hij stond mee aan de wieg van de Ghost Rockers-film. 
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• Succesauteur met 
grote aanwezigheid in 
scholen

• Lezingen en signeer- 
sessies mogelijk

Luc Embrechts

HEERSER VAN VUUR EN STORM,
VERENIG UW KRACHTEN ENORM.
TOON NU UW VLEUGEL GEZWIND,
DIE DE TOORN VAN VUUR ONTBINDT.

Wanneer Bart droomt dat zijn vriendin Celesti in  
gevaar is, snelt hij haar zonder aarzelen te hulp. 
Algauw belandt hij opnieuw in de geheimzinnige 
wereld Dir-Yak, diep onder de grond. 
Kort na hun weerzien in de onherbergzame moerassen 
van Dargas, worden Bart en Celesti gevangen genomen 
door de Morganis. Wanneer zelfs hun beste vrienden 
Bolle en Caroline hen verraden, lijkt alles verloren. 
Zullen Bart en Celesti erin slagen om te ontsnappen 
en de buitenwereld tijdig te waarschuwen voor het 
naderende onheil?

Lees snel dit boek en beleef het derde en vierde  
avontuur uit de fantastische Dir-Yak-reeks!

DIR-YAK 
Omnibus II
 Schaduwkrijgers 
 De stenen van Urû-Nog

9 789059 246119

€ 15,95
130 x 206 mm

344 blz. gebonden 
zwart wit

isbn 978 90 5924 611 9
vanaf 11 jaar 

nur 283
verschijnt oktober 2018

luc emBrechts (1964) is al jaren een vaste waarde in het jeugdboeken- 
landschap. 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. 

Thema: avontuur, fantasy, vriendschap



21

BAKERMATBAKERMAT

• Tweede deel in de  
intrigerende serie

• Lezingen en signeer- 
sessies mogelijk

• Actueel thema

Nico De Braeckeleer

2165. Skye, Colin, River en Jazz leven in een wereld 
die hard is getroffen door een serie zware natuur- 
rampen die alle infrastructuren en samenlevingsvormen 
op aarde heeft verwoest. De vier jongeren zijn op zoek 
naar Civitas, naar wat ze hebben gehoord de enige 
plek op aarde waar je kan leven zoals voor de  
klimaatverandering. 

Het wordt een zware tocht door bar, ijskoud winter-
weer. Een sneeuwstorm dwingt hen onderdak te 
zoeken in een nederzetting waar een levensgevaarlijk 
virus is uitgebroken. Wanneer Jazz besmet raakt, 
wijzigt dat op een ingrijpende manier hun plannen…

IJS is het spannende, adembenemende tweede deel 
van de apocalyptische ADEM-serie, een coming of 
age verhaal dat nog lang nazindert. Rauwe, ijzing-
wekkende momenten en aangrijpende, romantische 
scènes wisselen elkaar in ijltempo af, en ook de  
personages zullen je niet koud laten.

ADEM 
ii. IJS

9 789059 246126

€ 15,95
130 x 206 mm

256 blz. gebonden 
zwart wit

isbn 978 90 5924 612 6
vanaf 11 jaar 

nur 283
verschijnt oktober 2018

nico de BrAeckeleer (1974) is auteur van tientallen romans, zowel 
voor jeugd, young adults als volwassenen. Daarnaast is hij scenarist van 
heel wat bekende televisieseries en films, zoals bijvoorbeeld Familie,  
F.C. De Kampioenen, Nachtwacht en K3 Love Cruise.  
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...

Thema: avontuur, fantasy, vriendschap

Vier jongeren in hun  
zoektocht naar hoop, geluk  

en liefde in een wereld
 verwoest door de mens. 
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HIPHIP

• Een leesboek met meer 
dan 50 rekenraadsels!

• Afwisselend eenvoudige 
en moeilijke raadsels

• Scherpt de logica en  
de rekenvaardigheid 

Op een dag moest mijn opa de romp van het schip 
schilderen. Hij was een zeezwijn en wilde zijn boot 
mooi houden. 
Zijn touwladder reikte tot tien centimeter boven het 
water en de sporten stonden telkens twaalf centime-
ter uit elkaar. Mijn opa stond op de onderste sport, 
toen plots de vloed kwam opzetten. De waterspiegel 
steeg met een halve meter.

Hoeveel sporten moest hij stijgen om geen natte 
voeten te krijgen?

Stijn, Dries en Bolle noemen zich de 'Zwijnenbende'. 
Ze saboteren graag de les wiskunde en leggen met 
moeilijke en minder moeilijke rekenraadsels het 
vuur aan de schenen van hun leerkracht, meneer 
Spekbuik.
Kan jij de raadsels beter oplossen dan hun leerkracht 
en mag je je op het einde van het boek bij de 
Zwijnenbende rekenen?

De Zwijnenbende
Rekenraadsels voor slimme zwijnen

€ 12,95
140 x 215 mm

128 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 481 8
vanaf 8 jaar 

nur 192
verschijnt november 2018

Thema: leesboek, wiskunderaadsels
9 789059 244818
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HIPHIP

• Een oefenblok voor de 
allerslimste kinderen!

• Uitdagend en leuk 
vormgegeven

Dit oefenblok staat boordevol uitdagende opdrachten 
en oefeningen voor de échte slimmeriken! 

Je kan er 101 lastige woordzoekers, moeilijke 
cijferspelletjes en ingewikkelde codebrekers in 
terugvinden, maar ook gekke Japanse puzzels als 
hanjie, kakuro en futoshiki... 

Hoe verder je gaat in het boek, hoe moeilijker de 
opdrachten! Dus scherp je potlood, schud je hersenen 
op en... let the Brain Games begin! 

BRAIN GAMES 
voor genieën in spe

€ 12,95
150 x 210 mm

400 blz. gebonden 
Zwart-wit

isbn 978 90 5924 616 4
vanaf 8 jaar 

nur 192
verschijnt november 2018

Thema: oefenblok, hoogbegaafden9 789059 246164
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GEMAAKT DOOR LEERKRACHTEN - LEERRĲ K & SPEELS - VOOR THUIS EN OP SCHOOL

Zoekplaat Raadsel Doolhof

Op school!

5 minuten 
Tijd over?

Vanaf 5 jaar: 
onder begeleiding 

in te vullen

Vanaf 7 jaar: 
Zelfstandig
in te vullen

2

1

4
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GEMAAKT DOOR LEERKRACHTEN - LEERRĲ K & SPEELS - VOOR THUIS EN OP SCHOOL

Zoekplaat Raadsel Doolhof

Op school!

5 minuten 
Tijd over?

Vanaf 5 jaar: 
onder begeleiding 

in te vullen

Vanaf 7 jaar: 
Zelfstandig
in te vullen

2

1

4

   

HIPHIP

9 789059 245938 9 789059 245945

€ 9,95
120 x 195 mm

52 blz. met Wire-o 
Volledig in kleur

isbn 978 90 5924 593 8
vanaf 5 jaar 

nur 272
verschijnt oktober 2018

€ 9,95
120 x 195 mm

52 blz. met Wire-o 
Volledig in kleur

isbn 978 90 5924 594 5
vanaf 5 jaar 

nur 272
verschijnt oktober 2018
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Zoekplaat Raadsel Doolhof

GEMAAKT DOOR LEERKRACHTEN - LEERRIJK & SPEELS - VOOR THUIS EN OP SCHOOL

Vanaf 5 jaar: 
onder begeleiding 

in te vullen
   

Vanaf 7 jaar: 
Zelfstandig
in te vullen

   

Sprookjes 
    en Weetjes

5 minuten 
Tijd over?

HipHip HipHip

Heb je in de klas of thuis 5 minuutjes tijd over, na 
een taak of voordat je naar het voetbal vertrekt? 
Vul dan als de bliksem enkele van deze opdrachten 
in, het kost geen tijd én je leert er wat van bij! 

Je kan ze keer op keer opnieuw maken, want de 
stift is uitwisbaar! 

Heb je in de klas of thuis 5 minuutjes tijd over, na 
een taak of voordat je naar het voetbal vertrekt? 
Vul dan als de bliksem enkele van deze opdrachten 
in, het kost geen tijd én je leert er wat van bij! 

Je kan ze keer op keer opnieuw maken, want de 
stift is uitwisbaar! 

5 minuten tijd over? 5 minuten tijd over?
Sprookjes en weetjes Op school!
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HipHip

Met een  
uitwisbare 
stift 

Leuke en leerrijke opdrachten om snel  
op te lossen. Dit stimuleert de concentratie! 

HipHip
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BACKLIST
BAKERMAT
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PRENTENBOEKEN

9789059244351 
ella, de kleine woudheks
€ 13,99

9789059241268
odo
€ 14,95 

9789077826447
lieve woordjes
€ 9,99

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

9789059241657
bulderend dinofeest 
€ 13,99

9789059243880
oscar en felix
€ 15,95

9789059244443
mama lief
€ 9,99

9789059244474 
mijn schaduw
€ 12,95

9789059241763
de kleurenkabouters 
€ 14,95

9789059243873
mijn fantastische breiende oma 
€ 13,95

9789059244450
papa held
€ 9,99

9789463411653
Mr konijn en zijn Chocoladefabriek

€ 14,95

9789463411738
Olifant is verliefd
€ 13,95

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

9789059241992
de letterkabouters  
€ 14,95 

9789059241275
kleine spruit
€ 12,95

9789059245167
stem voor mij!
€ 12,95

Gemeenteraads- 
verkiezingen 
in oktober 2018

9789059242005
het rote pipi-avontuur
€ 13,99

9789059242036
kom je nog eens langs? 
€ 9,95
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AVI-LEZEN

9789059245259
Albert Einstein
€ 12,95 

9789059245310
Antoni gaudi 
€ 12,95 

9789059245266
Mahatma Gandhi
€ 12,95

9789059245327
Jules Verne
€ 12,95

9789059245273
Charles Darwin
€ 12,95

9789059245334
Martin Luther King
€ 12,95

9789059245280
Marie Curie
€ 12,95

9789059245297
Anne Frank
€ 12,95

9789059245303
Leonardo Da Vinci
€ 12,95

9789059245341
W.A. Mozart
€ 12,95

9789059245457
kleine helden: box
€ 99

KLEINE HELDEN

9789059241244
rat wil goud
€ 6,95

9789059245174 
waar is Zeb? 
€ 7,95

9789059243941
duif op de fuif
€ 6,95

9789059245686
ik ben een beer
€ 7,95

9789059243934 
kas is boos 
€ 6,95

9789059245181 
een hond met een slurf  
€ 7,95

9789059242999
kat wil zon 
€ 6,95

9789059243002 
bas is geen beer
€ +6,95

9789059245181 
wat een nacht  
€ 7,95
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BAKERMATLEZEN VANAF 8 JAAR

9789059242609 
de paardenprinses 
€ 12,95

9789059242678 
De ijsmodulator 
€ 12,50

9789059243989 
dit Boek GAAt niet over mevrouw 
moes en hAAr kAkkerlAkken

€ 14,95

9789069245150
kke, een handleiding
€ 12,95

9789069245211
De S.p.o.r.t.s bende: 
Goud, set, Match!
€ 6,95

9789069245211
Griezeltijd: Het mes van de Vampier
€ 13,50

9789059241862 
zombie voetbal zorgen 
€ 9,95

9789059240858 
de schat van de zwarte 
mummie 
€ 9,95

9789059243019 
het ponytoernooi 
€ 12,95

9789059242685 
Aquasfeer X56A 
€ 12,50

9789059240872 
het rommelspook 
€ 9,95

9789059241459
de babypony 
€ 12,95

9789059243026
Operatie groen 
€ 12,50

9789059244085 
de glibberige kwallen-
bende
€ 9,95

9789059243927 
het ponyparadijs 
€ 14,95

9789059245648 
de ponyshow 
€ 14,95

9789059243958 
Proxima B 
€ 12,50

9789059244092 
de dinoboutjes barbecue 
€ 9,95 

9789059241350 
de milkshake vampieren 
€ 9,95

Origineel en 
supergrappig!
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9789069245150
kke, een handleiding
€ 12,95

9789069245211
Griezeltijd: Het mes van de Vampier
€ 13,50

LEZEN VANAF 10 JAAR

9789059241589

alex rider - stormbreaker

€ 12,95

9789059241602

alex rider - point blanc

€ 12,95

9789059242289

alex rider - skeleton key

€ 12,95 

9789059242272 

alex rider -  eagle strke

€ 12,95 

9789059244979 

Dir-yak - Omnibus 1

€ 15,95 

9789059243972 

film date 

€ 12,95

9789059241428 

dansvriendinnen 

€ 12,95 

9789059241435 

hart voor dieren 

€ 12,95

9789059241879 

mijn eerste kus 

€ 12,95

9789059242258 

de ponyparty 

€ 12,95

9789059243033 

 i love music 

€ 12,95

9789077825723

Adem 1  - Tsunami

€ 15,95

Onderbuik
genomineerd 
voor de Vlaamse
Kinder- en 
Jeugdjury 2018

LEZEN VANAF 12 JAAR

9789059242623 

bloedlijst  

€ 16,95 

9789077826843 

het romeo & juliet mysterie

€ 16,95

9789059244511 

de spiegelmoorden 

€ 16,95

9789059240070 

de bende van Venus

€ 16,95

9789059240544 

het dodenspel 

€ 16,95

9789059240896 

de zwarte zon 

€ 16,95

9789059241367 

kristalkinderen 

€ 16,95 

9789059244528 

lief prinsesje

€ 17,95

9789059244535 

het colleGe 1: onderBuik 

€ 15,95 

9789059245235 

het colleGe 2: onderstroom

€ 15,95
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