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HOERA, DE NIEUWE 
BAECKENS FOLDER IS ER!

Dit voorjaar starten we met frisse moed, en 2021 brengt ons weer een heleboel 
prachtige nieuwe titels. Ook onze folder heeft heel wat leuks te bieden. 
Ontdek hier wat er nieuw is:

TIJDLIJN
Bekijk in één oogopslag welke boeken er in de voorjaarsmaanden verschijnen.

TIP VAN DE UITGEVER Een favoriete uitgave aanduiden is altijd moeilijk, maar 
toch hebben onze uitgevers hun stiekeme lievelingsboeken uitgekozen, 
en vertellen ze je waarom je deze titels absoluut niet mag missen!

JEUGDBOEKENMAAND 2021 Wij klinken graag mee op de 50e verjaardag van dit 
initiatief! De maand maart staat dan ook volledig in het teken van het thema 
‘Lezen is een feest’. Het voorbije jaar heeft ons geleerd dat leesvreugde creëren 
meer dan ooit een onvoorwaardelijk doel van onze missie is. We hebben ook 
onze aanraders voor deze editie in de kijker gezet – let dus zeker op het 
Jeugdboekenmaand-logo voor de perfecte feesttitels!

QR-CODE Heb je een QR gespot? Dan staat je een leuke verrassing te wachten! 
We bieden alvast een sneak peek van onze nieuwste uitgaves of delen 
aanvullend materiaal zoals posters of kleurplaten. Houd je smartphone dus 
binnen handbereik.

NOG MEER BAECKENS PRODUCTEN ONTDEKKEN? Vraag naar ons volledige aanbod 
dvd- en speelgoedproducten via info@baeckensbooks.be. 

Een gerichte marketingactie met ons opzetten? Dat kan! Mail naar 
marketing@baeckensbooks.be om de mogelijkheden te bespreken. 
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0+ PEUTER 0+ PEUTER

VAN DEZELFDE AUTEUR EN ILLUSTRATOR
€ 9,99
150 x 150 mm 
32 blz. gebonden 
volledig in kleur 
vanaf 2 jaar 
NUR 273
YBL Peuters en kleuters: 
ontwikkeling en leerconcepten
YBC Prentenboeken
verschijnt 14 april 2021 

vriendschap, liefde, gedicht, rijmen

MOL BOUWT EEN RAKET
Marieke van Hooff 
met illustraties van Henk van der Gugten

Mol bouwt samen met Konijn een raket om naar de 
maan te vliegen. De maanmannetjes vragen hem er te 
blijven wonen. Kiest Mol voor avontuur op de maan of 
voor zijn vrienden op aarde?

ISBN 978 90 5924 899 1

MOL KAN IETS
Marieke van Hooff 
met illustraties van Henk van der Gugten

Mols vrienden hebben allemaal een speciaal talent. 
Mol vindt zelf dat hij niets kan. Maar is dat wel zo?

In deze schattige reeks kom je alles te weten over Mol 
en zijn vriendengroep. Marieke van Hooff en Henk van 
der Gugten slaan de handen opnieuw in elkaar en cre-
eren een prachtig universum vol kleurrijke personages 
met een heel hoge aaibaarheidsfactor. 

ISBN 978 90 5924 898 4

IDEAAL GESCHENKBOEKJE 
VOOR KINDEREN 
VAN ALLE LEEFTIJDEN!

 Prinses Eleonora 
ISBN  978 90 5924 762 8

€ 24,99

De familie Slotje 
ISBN 978 90 5924 730 7

€ 24,99

Mol is het hoofdfiguurtje van deze nieuwe gelijknamige reeks en oh boy – hij is schattig tot 
de duizendste! Mol werd gecreëerd door Henk van der Gugten (die we al kennen van Prinses 
Eleonora en De familie Slotje). Hij postte het op Instagram, waar het diertje meteen wild- 
enthousiast ontvangen werd door grammers van over de hele wereld. Toen Marieke van Hooff 
dat zag, moést ze er gewoon verhaaltjes bij schrijven.

Mol is ondeugend, lief en vooral heel herkenbaar. 
Hij is meteen ieders favoriet dankzij zijn hoge aaibaarheidsfactor! 

De boekjes zijn expres op klein formaat uitgegeven om de fijne figuurtjes tot hun recht te  
laten komen. Elke pagina is als een postkaartje, en de rijmende tekst leest vlot voor – of 
is leuk zelf te lezen voor beginnende lezers! Op onze website kun je ook gratis kleurplaten  
vinden. Die kun je printen en uitdelen aan je klanten.

Iedereen bij Baeckens sloot Mol meteen in hun hart, en we hebben nog heel veel wilde plan-
nen voor dit schattige diertje… Hou hem dus zeker in de gaten!

 

HEB JE DE MOL-DISPLAY AL? 
BESTEL HEM NU!

€ 79,92
Bevat 8 boekjes 

(4 x Mol helpt Muis, 4 x Mol viert Kerst)
300 x 150 x 35 mm

ISBN 978 90 5924 920 2
Reeds beschikbaar

TIP VAN DE UITGEVER

Lise

9 789059 248991 9 789059 248984 9 789059 249202

Kleurplaat Mol

Kleurplaat Muis

Poster Mol is bang

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!
  Organisatie van een voorlees-, knutsel- en theatersessie met Marieke en Henk
  Bestel een promotiepakket met POS- en etalagemateriaal
  Gratis display bij aankoop van acht boekjes
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badboek, dieren, in bad gaan 

0+ PEUTER 0+ PEUTER

EEND SPEELT IN DE VIJVER  
met illustraties van Sigrid Martinez

Eend durft niet goed het water in. Maar zijn vriendjes 
lijken zoveel plezier te hebben! Zou hij het toch dur-
ven? Een heus wateravontuur voor de allerkleinsten 
om keer op keer opnieuw te beleven! 

EEN MOOI GESCHENKDOOSJE MET GRATIS BADPOPJE!

€ 12,50
205 x 155 x 50 mm 
kartonnen doosje; 
6 blz. polyurethaan boek + popje
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 946 2
vanaf 0 maanden 
NUR 271 
YBCB Babyboeken
verschijnt 5 maart 2021

badboek, dieren, in bad gaan 

9 789059 249462

EERDER VERSCHENEN

Mijn eerste badkoffer
ISBN 978 94 9261 670 8

€ 24,99

Vinnie Vis gaat op pad
ISBN 978 94 9261 667 8

€ 9,99

€ 12,50
205 x 155 x 50 mm 
kartonnen doosje; 

6 blz. polyurethaan boek + popje
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 945 5
vanaf 0 maanden 

NUR 271 
YBCB Babyboeken

verschijnt 5 maart 2021

9 789059 249455

VIS ONTDEKT DE ZEE  
met illustraties van Sigrid Martinez

Vis trekt de wijde zee in. Hij ontmoet veel water-
vriendjes, maar komt ook gevaren tegen. Een heus 
wateravontuur voor de allerkleinsten om keer op keer 
opnieuw te beleven! 

badboek, dieren, in bad gaan 

10 11



0+ PEUTER 0+ PEUTER

badboek, dieren, in bad gaan 

Mozaïekpuzzel
EAN 5407006500490

PPD € 8,46 – CAP € 9,99

Muziekset
EAN 5407006500506

PPD € 16,94 – CAP € 19,99

Dierenpuzzel
EAN 5407006500469

PPD € 8,46 – CAP € 9,99

Blokkenton
EAN 5407006500483

PPD € 16,94 – CAP € 19,99

Beroepen memo
EAN 5407006500476

PPD € 8,46– CAP € 9,99

5 407006 500476 5 407006 500506 5 407006 500469

5 407006 500483 5 407006 500490

€ 12,99
210 x 210 mm 
10 blz. kartonboek
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 934 9
vanaf 0 maanden 
NUR 271 
YBCB Babyboeken
verschijnt 25 februari 2021

9 789059 249349

ontdekking, kleuren, voelen

BABY KIJK! 
EEN INTERACTIEF BABYBOEK  

Boekenliefde kan niet vroeg genoeg ontdekt worden! 
De voelelementen en felle kleuren in dit boek – spe-
ciaal ontwikkeld voor baby’s – stimuleren de ontdek-
kingszin van je kind en het onderzoeken van eerste 
vaardigheden. De simpele woorden en zinnen moedi-
gen de eerste spraakpogingen aan. De spiegel in het 
boek zorgt voor een leuke verrassing voor je baby!

EEN INTERACTIEF BOEKJE 
OP MAAT VAN BABY’S!

WORDT VERWACHT 
ZOMER 2021

Baby Voel! 
Een interactief babyboek

ISBN 978 90 5924 935 6
€ 12,99

BACKLIST

NU IN PRIJS VERLAAGD!

*P
PD

: b
ru

to
 p

rij
s 

pe
r d

ee
l, 

w
aa

ro
p 

ko
rt

in
g 

w
or

dt
 g

eg
ev

en
. C

AP
: c

on
su

m
en

te
na

dv
ie

sp
rij

s

12 13



0+ PEUTER

3+KLEUTER

BACKLIST

Kijkboek voor baby’s: 
Dieren

ISBN 978 90 5924 628 7
€ 12,99

Kijkboek voor baby’s:
Kriebeldieren

ISBN 978 90 5924 644 7
€ 12,99

Mijn grote taterflaterboek 
ISBN 978 94 9261 652 4 

€ 16,50 

Kleed je aan 
ISBN 978 94 9261 691 3

€ 12,99

Smakelijk eten 
ISBN 978 94 9261 692 0

€ 12,99

Mijn eerste grote kleurboek 
met dinosaurussen

ISBN 978 90 5924 784 0
€ 9,99

Mijn eerste grote kleurboek 
met eenhoorns

ISBN 978 90 5924 785 7
€ 9,99

Mijn eerste brandweerbox
ISBN 978 94 9261 670 8

€ 29,99

Mijn verhaaltjesbox – 
Kleine helden van het bos

ISBN 978 94 9261 670 8
€ 24,99

Volg de eenhoorn!
ISBN 978 90 5924 813 7

€ 10,00

Volg de tractor! 
ISBN 978 90 5924 814 4

€ 10,00

CONTRASTBOEKEN SPECIAAL 
ONTWIKKELD VOOR BABY’S!

INTERACTIEVE, KLEURRIJKE 
PEUTERBOEKJES!

PRACHTIGE GESCHENKEN! 

14



3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

€ 19,99
270 x 210 mm 
160 blz. gebonden, met leeslint en folie
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 932 5
vanaf 3 jaar 
NUR 273
YBC Prentenboeken
verschijnt 15 maart 2021 

9 789059 249325

HOE GING DAT OOK ALWEER? 
10 SPROOKJES NET DAT BEETJE ANDERS
Heidi Jaspers 
met illustraties van Henk van der Gugten

Ben jij een echte sprookjeskenner? Wel, ik durf te wed-
den dat je toch niet àltijd weet hoe de vork in de steel 
zat. Het verhaal van Doornroosje, bijvoorbeeld: hoe 
ging dat ook alweer? Ze prikte zich aan een spinnen-
wiel… En toen? Wel, toen had zij 100 jaar de hik. Sla-
pen, zeg je? Nee, hikken! Of zo gaat het toch volgens 
dit boek…

Heidi Jaspers pende een heerlijk vertelboek bij elkaar 
met tien bekende sprookjes telkens net dat beetje 
anders. De rijmpjes lezen vlot voor en zitten vol ver-
borgen – en minder verborgen – grapjes, net als de 
tekeningen van Henk van der Gugten. Dit is hét ideale 
cadeauboek voor jong en oud! 

MOOI, DIK VERTELBOEK
VAN VEELBELOVENDE 
DEBUUTAUTEUR!

Hoe ging dat ook alweer is een heel bijzonder project. Ik wilde samen met Henk een sprookjes- 
boek maken en ontdekte toen eigenlijk toevallig de versjes van Heidi… En we waren ver-
trokken! We wilden een tijdloos sprookjesboek maken met veel humor en vrolijke tekenin-
gen, maar hadden het gevoel dat veel klassieke sprookjes eigenlijk nogal verouderd waren en  
een leuke twist konden gebruiken. Heidi kon perfect de balans vinden tussen inclusiviteit en 
humor. 

In dit boek vallen prinsen niet alleen voor prinsessen, zijn meisjes zelden 
damsels in distress en vind je sprookjesfiguren in alle vormen, kleuren 
en maten! 

De verhalen en tekeningen zijn grappig, soms zelfs een tikje brutaal, en nooit (te) moralise-
rend. Zo valt Doornroosje dus niet in slaap, maar krijgt ze de hik en moet de prins een heel 
grote fanfare verzamelen om haar te doen schrikken. Assepoester gaat ook naar het bal, maar 
is eigenlijk niet in het allerminst geïnteresseerd in de prins… Nee, ze droomt van een carrière 
als modeontwerpster en kijkt haar ogen uit naar alle prachtige japons die de gasten dragen. 
En de prins uit De prinses op de erwt is het een beetje beu dat zijn moeder altijd maar met 
erwten loopt te leuren om een prinses voor hem te strikken, en besluit gewoon met de kok 
te trouwen. 

En ze leven nog lang en gelukkig? Uiteraard, maar wel op hun eigen manier!

Hoe ging dat ook alweer is een eigenwijze, moderne klassieker – 
een musthave in je boekenkast!

TIP VAN DE UITGEVER

Lise

Heidi Jaspers verzint al haar hele leven versjes en rijmpjes. Bij elke gelegenheid (een 
verjaardag, een huwelijk, een jubileum… kortom, echt élke gelegenheid) toverde zij lied-
jes uit haar hoed alsof het niets was. Intussen is ze mama én oma, en maakt ze dagelijks 
haar kleinkinderen blij met grappige (en soms een beetje brutale) verhalen. Hoe ging dat 
ook alweer is haar eerste boek.

Henk van der Gugten tekent al zo lang hij zich kan herinneren. Sinds hij zijn eerste 
schetsboek op de kleuterschool volkladde – tot groot ongenoegen van zijn juf – is hij 
nooit meer gestopt. Henk geeft muziek- en tekenles en woont in Nederland. Hij debu-
teerde in 2019 bij Baeckens met De familie Slotje en is intussen al toe aan zijn zevende 
boek bij de uitgeverij.

Zo ziet een 
pagina eruit!

Ontdek hier 
‘Hans & Grietje’!

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!
  Organisatie van voorleesmomenten mogelijk
  Betaalde social media campagne

 met leuke boekentrailer
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https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/10/Voorbeeld-lay-out-Hoe-ging-dat-ook-alweer-scaled.jpeg
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

€ 14,99
231 x 310 mm 
32 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 821 2 
vanaf 5 jaar 
NUR 273/277
YNXB Kinderen / tieners: algemeen: 
bovennatuurlijke en mythologische wezens
YBCS2 Prentenboeken: verhalenboeken: 
Verbeelding en spel 
verschijnt 25 januari 2021 

9 789059 248212

ELKE MAAND 
EEN WONDERMOOIE 
ZOEKPLAAT VOL GRAPJES 
EN SPITSVONDIGHEDEN 

EEN JAAR IN WONDERLAND  
Maciej Szymanowicz

Voor iedereen die zich afvraagt hoe het eraan toegaat 
in een sprookjesbos: sla dit boek open en je komt het 
te weten! Ontdek wat Roodkapje en de wolf het hele 
jaar doen. Ga mee op een fantastische reis vol bijzon-
dere ontmoetingen met bekende sprookjesfiguren, 
maar ook met magische wezens die je nog niet kent, 
zoals Papilio Slappelach en Mjammopotamus. 

Op de zoekplaten zie je hoe het toverbos van maand 
tot maand verandert en wat de sprookjesfiguren het 
hele jaar door beleven. Een boek boordevol verhalen 
en grapjes, dat de verbeeldingskracht prikkelt en waar 
je urenlang plezier van hebt. 

zoekboek, sprookjes, verbeelding, seizoenen

EERDER VERSCHENEN

Het grote kabouterboek 
ISBN 978 90 5924 746 8 

€ 14,99

Maciej Szymanowicz is een Poolse schrijver en illustrator met een 
grenzeloze fantasie. Hij viel reeds meermaals in de prijzen. De man is ge- 
fascineerd door kabouters (dat kun je ook aan dit boek weer zien).

‘Goed voor uren ontdek-, verzin- en verbeeldingsplezier. 
Met regelmatig een niet te onderdrukken lachsalvo…’
Pluizuit over Het grote kabouterboek

Ontdek 
het boek hier!

18 19

https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/Jaar-in-Wonderland-voor-digitaal-kort.pdf
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/Jaar-in-Wonderland-voor-digitaal-kort.pdf
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

BOUWBOEK

B
O

U
W

B
O

E
K

FRANCESCHELLI/
PESKIMO

WAT IS HET DRUK OP DE BOUWWERF!

Ontdek wegen, tunnels, wolkenkrabbers, bruggen en de 
megamachines die gebruikt worden om ze te bouwen!

Ga mee op pad met de constructiewerkers in dit geweldige 
boek met stevige flapjes voor de allerkleinsten.

9 789059 248458
vanaf 3 jaar

www.baeckensbooks.com

Oorspronkelijke uitgave: Buildablock
© 2017, Smartink Books LLC, USA.
Published in collaboration with, and produced by
SmartInk Books LLC, 413 6th Ave, Brooklyn, NY 11215, USA
Tekst: © 2017 Christopher Franceschelli
Illustraties: © 2017 Peskimo
© 2021, Baeckens Books NV, BE-2800 Mechelen.
Alle rechten voorbehouden. 

ISBN 978 90 5924 845 8
NUR 272 - 276
D/2021/6186/5
YNTP Kinderen / tieners: algemeen: gebouwen en 
constructie
5AC Leeftijdscategorie: vanaf ca. 3 jaar

HET DIKKE STADSBOEK  
Christopher Franceschelli 
met illustraties van Peskimo

Wat doe jij het liefst tijdens een dagje in de stad? Ont-
dek alle manieren om je te verplaatsen, de gezelligste 
plekjes om iets te eten, en de leukste activiteiten om 
te doen in de grote stad. Het dikke formaat van het 
boek en de geweldige prenten en flapjes zullen zorgen 
voor uren kijkplezier!   

DEZE LEKKER DIKKE, 
VROLIJKE BOEKEN 
ZIJN SUPERSTEVIG!

€ 14,99
270 x 210 mm 
32 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 933 2
vanaf 3 jaar 
NUR 273
YBC Prentenboeken
verschijnt 25 maart 2021 

9 789059 249332

stadsleven, ontdekking, uitstap, speuren, flapjes 

EERDER VERSCHENEN

Het dikke boerderijboek
ISBN 978 94 9261 673 9

€ 15,99

Het dikke dinoboek
ISBN 978 90 5924 565 5

€ 15,99

Het dikke bouwboek
ISBN 978 90 5924 845 8

€ 15,99

€ 15,99
140 x 165 mm 

96 blz. kartonboek
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 846 5
vanaf 3 jaar 

NUR 272 
YNMK Kinderen / tieners: 

algemeen: stad en stadsleven
verschijnt 25 februari 2021 

9 789059 248465

SPECIALE LEVERING  
Elliot Kruszynski

Vandaag is een speciale dag. Vandaag krijgt Kleine 
Eend een baby broertje! 

Maar Koerierkerel blijft maar verkeerde baby’s bren-
gen. Eerst een babymuis, dan een kitten, dan een pup-
py, een baby nijlpaard en zelfs een baby olifant…
Alles gaat mis, tot eindelijk Ooievaar opduikt – samen 
met een heleboel boze ouders die hun baby komen 
ophalen. En Ooievaar heeft nog een heel speciale le-
vering voor Kleine Eend…

HILARISCH PRENTENBOEK 
VOL GRAPPIGE DETAILS, 
EN MET EEN ORIGINELE KIJK 
OP DE GEBOORTE!

Werp een blik 
op het Engelse 

origineel!
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

IK LEES SAMEN MET JOU    
Isabelle Gielen     
met illustraties van Jan Van Lierde 

Woorden maak je met letters, door letters in de juis-
te volgorde te zetten. De schattige personages uit de  
samenleesboekjes laten je zien hoe dat gaat. 

In het boek zit een set van 36 woordkaartjes. Op de 
voorkant van elk kaartje staat een illustratie. Op de 
achterkant zie je het woord waarnaar de illustratie 
verwijst en de grafemen waaruit het woord is samen-
gesteld. Verderop in het boek zitten letterkaartjes 
waarmee elk woord gemaakt kan worden. 

Kinderen kunnen naar de afbeelding kijken, het kaart-
je omdraaien en zien hoe het woord is opgebouwd. 
Dan kunnen ze op zoek gaan naar de letters van het 
woord, door de blaadjes om te slaan, en zo zelf het 
woord maken. Zodra kinderen dit goed onder de knie 
hebben, kan het ook wat moeilijker. Dan kijken ze en-
kel naar de afbeelding. Daarna maken ze het woord 
zelf en pas op het einde draaien ze het kaartje om. Op 
die manier kunnen ze helemaal zelf controleren of ze 
de letterkaartjes juist hebben gelegd.

Met dit boekje leren kinderen al spelend:
 letters en klanken herkennen
 begrijpen hoe woorden zijn opgebouwd
 zelf woorden maken

9 789059 249158

€ 12,99
155 x 180 mm 
50 blz. softcover met spiraalbinding 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 915 8
vanaf 5 jaar 
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal: 
lezers en leesprogramma’s
4CA Voor kleuteronderwijs
4CD Voor het basisonderwijs
verschijnt 25 april 2021  

letters, leren lezen, beginnende geletterdheid, spelend leren   

LETTERS LEREN EN WOORDEN MAKEN 
MET PERSONAGES VAN DE SAMENLEESBOEKJES

Deze woordenmaker opent veel perspectieven voor gebruik thuis, in de 
klas en in de logopediepraktijk. Isabelle Gielen werkte bij dit boek een 
resem spelideeën uit, die gratis op onze website ter beschikking zullen 
staan. Alle hoofdpersonages uit de samenleesboekjes vind je in de woor-
denmaker terug. De woordenmaker is een mooie aanvulling op de samen-
leesboekjes en op ‘aap leest een letter’, en vice versa: de samenleesboekjes 
en ‘aap leest een letter’ ondersteunen het werken met de woordenmaker. 

Geef je kind 8 woordkaartjes en ga op zoek naar: 
• woorden met 1 letter verschil:
 maan/man, kat/nat, boos/bos, muis/mus
• woorden met een a: 
 kat, nat, gat, rat 
• woorden die er niet bij horen: 
 geef alle kaartjes met a (man, nat, rat, 
 kat, mam, gat) en twee kaartjes
 met aa (kaas, maan)

SPELTIP

Isabelle Gielen is schrijfster, logopediste en leesbevorderaar. 
Toen haar oudste zoon leerde lezen, merkte ze dat zelf lezen echt 
‘werken’ was en dat haar zoon voorleesboeken veel leuker vond 
dan de boekjes die hij zelf al kon lezen. Toen groeide het idee een 
samenleesboek voor beginnende lezers te schrijven. Leesplezier 
voor beginnende lezers, dat is Isabelles passie. Hierover geeft ze 
ook vormingen aan ouders en leerkrachten. 
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

IK LEES SAMEN MET JOU
SAMENLEESBOEKJES   
Isabelle Gielen     
met illustraties van Jan Van Lierde 

Het traject dat kinderen afleggen bij het leren lezen, 
kan heel verschillend zijn. Sommige kinderen wande-
len er fluitend door, andere gaan stapje voor stapje 
vooruit, nog andere worstelen om die letters en woor-
den te ontcijferen. Die ene juiste manier om met je 
kind samen te lezen, die bestaat niet. Als ouder moet 
je op zoek gaan naar wat het beste past bij jou en je 
kind. Maar wat voor elk kind geldt, is dit: thuis regel-
matig oefenen helpt echt. Deze samenleesboekjes 
kunnen daarbij een grote hulp zijn. 

SAMEN LEZEN VERSTERKT 
DE BAND TUSSEN OUDER 
EN KIND EN ONDERSTEUNT 
HET LEREN LEZEN

‘Ideaal samenleesboek voor leergierige kleuters die 
al willen ontdekken hoe ze kunnen lezen. Links staan 
telkens woorden die zij kunnen lezen, rechts het 
verhaal voor de voorlezer. De expressieve en 
speelse tekeningen zorgen ook nog voor 
het nodige kijkplezier!’
Boekenzoeker.be 

‘Een fijne voorbereiding op het zelf leren lezen.’
Pluizuit 

aap leest een boek 
ISBN 978 90 5924 944 8

sam is woest 
ISBN 978 90 5924 884 7

mol in de put 
ISBN 978 90 5924 885 4

muis zoekt een huis 
ISBN 978 90 5924 883 0

kas is boos 
ISBN 978 90 5924 886 1

9 789059 249448 9 789059 248847 9 789059 248854

9 789059 248830 9 789059 248861

EERDER VERSCHENEN

aap leest een letter
ISBN 978 90 5924 782 6  

€ 17,50 

In het verhaal op de rechterpagina 
worden dezelfde woorden in kleur ge-
bruikt. Laat je kind die woorden hardop 
lezen en vul zelf het verhaal aan. 

Gewijzigde herdruk met tips en spelletjes 
voor ouders en leerkrachten

€ 8,50
150 x 175 mm 

40 blz. gebonden 
volledig in kleur 

vanaf 5 jaar 
NUR 287 

YPCA21 Onderwijs: 
eerste of moedertaal: 

lezers en leesprogramma’s
4CA Voor kleuteronderwijs

4CD Voor het basisonderwijs
YF Kinderen / tieners: fictie en 

waargebeurde verhalen
verschijnt 25 januari 2021  

Op de linkerpagina leest je 
kind zelf de woorden, met 
behulp van de tekeningen. 
Klank per klank wordt het 
woord samengesteld, zo-
dat je kind kan zien hoe 
die verschillende klanken 
samen één woord gaan 
vormen. 

De auteur 
leest voor!

LESSUGGESTIES 
EN VOORLEESFILMPJES 

BIJ ELK BOEK
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

BACKLIST ZAKLAMPBOEKEN

9 789461 888143

€ 9,99
220 x 270 mm 
12 blz. gebonden
volledig in kleur 
ISBN 978 94 6188 814 3
vanaf 3 jaar 
NUR 228 
YNNA Kinderen / tieners: 
algemeen: dinosaurussen 
en prehistorische wereld
verschijnt 15 januari 2021
verdeling in NL door De Lantaarn

dinosaurussen, zoeken, speuren, voorlezen, vriendschap 

SPEUREN  

IN HET DINOBOS   

Bono, Pixie, Grid, Donau en Lulu zijn vijf kleine dino’s. 
Samen spelen ze graag in het dinobos. Daar beleven ze 
vrolijke avonturen. Doe jij mee? Pak je zaklamp en ga 
op zoek naar de plaatjes uit de verhalen. 

Speuren:  
Een kijkje in het ziekenhuis

ISBN 978 94 6354 081 0 
€ 9,99

Speuren:  
Voor het eerst logeren
ISBN 978 94 6354 146 6

€ 9,99

Speuren:  
Voor het eerst met het vliegtuig

ISBN 978 94 6354 306 4 
€ 9,99

Speuren:  
Voor het eerst naar school

ISBN 978 94 6354 082 7 
€ 9,99

Speuren: Het menselijk lichaam
ISBN 978 94 6354 150 3

€ 9,99

Speuren in het pandabos
ISBN 978 94 6354 020 9

€ 9,99

Speuren naar cijfers
ISBN 978 94 6354 308 8

€ 9,99

Speuren: Ontdek de seizoenen
ISBN 978 94 6354 307 1

€ 9,99

Speuren in het water
ISBN 978 94 6354 360 6

€ 9,99

Speuren langs de kust
ISBN 978 94 6354 106 0 

€ 9,99

Speuren naar wilde dieren
ISBN 978 94 6354 304 0 

€ 9,99

Speuren in de dierentuin
ISBN 978 94 6188 956 0

€ 9,99

Speuren naar voertuigen
ISBN 978 94 6354 492 4

€ 9,99

Speuren in de ruimte
ISBN 978 94 6354 478 8

€ 9,99

Speuren naar dolfijnen
ISBN 978 94 6354 440 5

€ 9,99

Speuren naar Hans en Grietje
ISBN 978 94 6354 479 5

€ 9,99

VROLIJKE VOORLEESVERHALEN MET PRACHTIGE ZOEKPLATEN 
EN LEUKE WEETJES OVER DINO’S!

26 27



3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

HARTVEROVERENDE 
PRENTENBOEKEN

DOLKOMISCHE 
VERHALEN

Mika maakt vrienden
ISBN 978 90 5924 788 8

€ 14,99

Lotjes Zorg
ISBN 978 90 5924 634 8

€ 14,99

Helemaal Norman
ISBN 978 90 5924 635 5

€ 14,99

Basil brult
ISBN 978 90 5924 745 1

€ 14,99

Gewoon omdat het zo is
ISBN 978 90 5924 895 3

€ 14,99

Slim zijn is wel 
duizend dingen 

ISBN 978 90 5924 684 3
€ 14,99

Wacht!
ISBN 978 90 5924 660 7

€ 12,99

Dit is een bal
ISBN 978 90 5924 659 1

€ 12,99

 Het grote kabouterboek 
ISBN 978 90 5924 746 8

€ 14,99

Dieren kleuren
ISBN 978 94 9261 674 6

€ 14,99

De familie Slotje 
ISBN 978 90 5924 730 7

€ 24,99

 Prinses Eleonora 
ISBN  978 90 5924 762 8

€ 24,99

ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021! ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021!

aap leest een letter
ISBN 978 90 5924 782 6  

€ 17,50 
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3+ KLEUTER

6+JONGE LEZER

BACKLIST

De drie biggetjes
ISBN 978 94 9261 628 9

€ 12,50

Pinokkio
ISBN 978 94 9261 640 1

€ 12,50

Sneeuwwitje
ISBN 978 94 9261 627 2

€ 12,50

Roodkapje
ISBN 978 94 9261 641 8

€ 12,50

De gelaarsde kat
ISBN 978 94 9261 663 0

€ 12,50

Peter Pan
ISBN 978 94 9261 662 3

€ 12,50

Aladdin
ISBN 978 90 5924 848 9

€ 12,50

Belle en het Beest
ISBN 978 90 5924 849 6

€ 12,50

Voertuigen
ISBN 978 90 5924 793 2

€ 12,99

Stella en de zeemeeuw
ISBN 978 90 5924 790 1

€ 14,99

Pip in de herfst
ISBN 978 90 5924 844 1

€ 12,99

Leon is boos
ISBN 978 90 5924 843 4

€ 12,99

Stamp, stamp!
ISBN 978 90 5924 816 8

€ 9,99

Tsjilp, tsjilp!
ISBN 978 90 5924 815 1

€ 9,99

Ik kijk en zoek
ISBN 978 90 5924 798 7

€ 13,99

30



‘Boordevol gekleurde illustraties 
met steeds enkele regels duidelijke 
tekst die zich soepel laten (voor)lezen.’
NBD Biblion 
over Het wilde paard

‘Voor beginnende lezers die ‘normale’ leesboekjes te saai 
vinden of als het humeur een fikse opkikker nodig heeft.’
NBD Biblion over ik ken een mop!

6+ JONGE LEZER 6+ JONGE LEZER

AVI 
E3 - M4

9 789059 249424

€ 8,50
150 x 205 mm 
40 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 942 4
vanaf 7 jaar 
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal:
lezers en leesprogramma’s
4CD Voor het basisonderwijs
YFZV Kinderen / tieners: fictie:
geïnspireerd door of aangepast van
verschijnt 15 maart 2021

SPIRIT SAMEN VRIJ

HET VEULEN      
Het is lente.
In Spirits kudde is een veulen op komst.
En in Miradero is er een bal! 
Lucky, Pru en Abi kijken er erg naar uit. 
Tante Cora leert hen hoe je moet walsen.
En hoe je een buiging maakt. 
Maar op de dag van het bal 
komt Spirit de meisjes halen…
Het veulen komt! 
En zij moeten helpen!
Hoe zou dat aflopen?
Lees maar! 

paarden, vriendschap, lente, leren lezen 

SLUIT AAN BIJ DE POPULAIRE 
NETFLIX-SERIE AVI

M4

EERDER VERSCHENEN

Lucky viert kerst - AVI E3
ISBN 978 90 5924 887 8

€ 8,50

Het wilde paard - AVI E3
ISBN 978 90 5924 808 3

€ 8,50

SMILEY

WAT EEN LOL
Hou jij van lachen?
Dan moet je deze moppen lezen!
Je kunt ze in je eentje lezen.
Of je kunt ze samen lezen.
Met je mam, pap, broer, zus.
Met je vrienden.
Met je juf of met je meester.
Lees ze voor aan iedereen die het wil horen.
En ook aan iedereen die het niet wil horen.
He he he.

DE MOPPENBOEKEN VAN SMILEY: 
AL MEER DAN 35.000 EX VERKOCHT!

moppen, raadsels, leren lezen, makkelijk lezen

€ 10,00
148 x 210 mm 

80 blz. gebonden 
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 918 9  
 vanaf 6 jaar 

NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal: 

lezers en leesprogramma’s 
4CD Voor het basisonderwijs 

YNU Kinderen / tieners: algemeen: 
humor en grappen

verschijnt 1 februari 2021 

9 789059 249189

EERDER VERSCHENEN

Ik ken een mop! - AVI M3 - E3
ISBN 978 90 5924 752 9

€ 10,00

8

Later word ik ... 

Een  zit in de klas.

Naast he
m zit ook een  . 

Vraagt de een aan de ander: 

‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ 

‘Rechter,’ zegt die. 

9

Parkiet
 

Bas wil een parkiet.

Hij gaat naar de winkel 

om er een te kopen. 

In de winkel vraagt hij: 

‘Kan die parkiet d
aar praten?’

De man van de winkel zegt: 

‘Je moet aan zijn linker pootje trekke
n. 

Dan zegt hij hallo. 

En als je aan zijn rechter pootje trekt,

zegt hij slaapwel.’

‘Oh, leuk!’ zegt Bas.

‘En wat gebeurt er als ik
 

aan allebei zijn pootjes trek?
’ 

‘Dan val ik 
op mijn bek, sto

mkop!’ 

zegt de parkiet. 

DEF avimoppen2 A5 staand binnenwerk NEW .indd   8-9

DEF avimoppen2 A5 staand binnenwerk NEW .indd   8-9

30/08/2020   20:58
30/08/2020   20:58

38

39

lees dit mopje hardop 
samen met een vriend! 

Op stap met een panda  
Noor loopt op straat met een . 

Ze komt Ben tegen.  : ‘Waar komt die  vandaan?’ 

 : ‘Ik weet het ook niet. 

 
 Hij zat opeens voor de deur.’

 : ‘Je moet ermee naar de zoo gaan.’ 

 : ‘Dat doen we nog wel een keer. 

 
 We zijn net al naar de film geweest.’

Trui   
 : ‘Zitten er gaten in je trui?’ 

 : ‘Nee hoor.’
 : ‘Dat is raar.  
 Hoe kreeg je die trui dan aan?’

dit is Noor 
dit is Ben

dit is Jes   
dit is Bart lees dit mopje hardop 

samen met een vriend! 

DEF avimoppen2 A5 staand binnenwerk NEW .indd   38-39

DEF avimoppen2 A5 staand binnenwerk NEW .indd   38-39

30/08/2020   20:58

30/08/2020   20:58
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6+ JONGE LEZER 6+ JONGE LEZER

is dat een rat?
978 90 5924 838 0

€ 6,95

piep!
tekst

AVI 
Start

piep!

p
iep

!
ik le

e
s sa

m
e

n
 m

e
t jo

u
  A

V
I S

ta
rt  

spel jij mee?
kun jij het woord op 
de linkerpagina al 
spellen? mooi! 
de zinnetjes op de 
rechterpagina kunnen 
voorgelezen worden, 
behalve natuurlijk de 
woordjes die jij net 
hebt gespeld, want 
die lees je nu zelf!

piep

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

De Wakkere Muis

op weg
978 90 8592 527 9

€ 6,95

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

op weg
geronimo is op reis. hij zit met ben in 

de trein, hij gaat naar het strand, 
hij vliegt in de lucht. hij is … op weg!

De Wakkere Muis

ik  lees samen met jou

AVI 
Start

op weg

ISBN 978-90-8592-527-9

o
p
 w

eg
ik le

e
s sa

m
e

n
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e
t jo

u
  A

V
I S

ta
rt  

spel jij mee?
kun jij het woord op 
de linkerpagina al 
spellen? mooi! 
de zinnetjes op de 
rechterpagina kunnen 
voorgelezen worden, 
behalve natuurlijk de 
woordjes die jij net 
hebt gespeld, want 
die lees je nu zelf!

b e n
ben

Start

op weg

GS_op weg_cover.indd   1 17-07-19   15:31

ik wil alles!
978 90 5924 837 3

€ 10,95

ik wil alles!
ben en ik gaan naar de koophal.
want daar is het feest!
er staat een rij bij de hal.
de rij is heel lang.
wat een ramp!
ik pak een kar
en koop heel veel.
dat is niks voor mij.
het is daar ook erg duur.
wat doe ik?
wat is er aan de poot?
is de koophal nep?
ik zoek het uit met ben!
ga je mee?

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI M3

Stilton

ML

AVI
M3

ik w
il a

lle
s!

ML
AVI M3

ISBN: 978-90-5924-837-3

2003004 BaBo AVI M3 Ik wil alles cover.indd   12003004 BaBo AVI M3 Ik wil alles cover.indd   1 19-05-2020   12:3419-05-2020   12:34 mijn huis te koop
978 90 8592 497 5

€ 10,95

Waar is de kaas?
978 90 8592 528 6

€ 6,95

w
aar is de

 kaas? 
 

A
V

I Start / M
3

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

waar is de kaas?
de kaas is weg!
wie is de dief?

er is iets aan de poot hier. 
maar wat? 

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-8592-528-6

AVI Start / M3  stripverhaal

WAAR IS 
DE KAAS?

AVI Start 
M3

ik zoek het 
uit!

GS_AVI_waar is de kaas.indd   1 26-06-19   11:39

in het gips
978 90 8592 392 3

€ 10,95

De rimboe in
978 90 8592 518 7

€ 10,95

De rimboe in

Pettie wil op reis met Geronimo!
Maar hij vindt dat best eng.
Heel ver weg gaan ze. 
Naar een ander land.
Midden in de rimboe is hij Pettie kwijt.
Wat nu? 
Kan hij het alleen?
Geronimo is bang.
Maar de reis is ook leuk.
Hij leert veel.
Denk jij dat hij Pettie vindt?

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI E3 ML

AVI
E3

D
e

 rim
b

o
e

 in

ML
AVI E3

ISBN: 978-90-8592-518-7

181003 GS AVI E3 De rimboe in omslag.indd   1 13-12-18   15:32 Een sleutel voor elk slot
978 90 8592 545 3

€ 10,95

Red de witte walvis
978 90 8592 456 2

€ 10,95

SOS uit de ruimte
978 90 8592 457 9

€ 10,95

hap hap
978 90 8592 532 3

€ 6,95

Ik ben geen topmuis
978 90 8592 393 0

€ 10,95

Ik ben geen topmuis

Help! Ik zit vast in de lift. 
Ik ben heel erg bang.
Zo bang, ik vergeet zelfs om hulp te bellen.
Dan komt mijn vriend Jeena mij redden.
Hij gaat een topmuis van mij maken.
Een muis die niet zo snel bang is.

Jeena neemt mij mee op reis.
Maar ik wil niet op reis!
Ik ben geen topmuis!
Maar Jeena sleept mij toch mee.
Wat denk je?
Lukt het Jeena om een topmuis van mij 
te maken?

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI E3 AV

I E
3

M
LML

AVI E3

Ik b
e

n g
e

e
n to

p
m

u
is

ISBN-13: 978-90-8592-393-0

GS AVI Ik ben geen topmuis_DEF_OMSLAG_308x191.indd   1 24-08-17   13:00

het beest in het meer
978 90 8592 516 3

€ 8,95

het beest in het meer

er is iets aan de poot.
er zit een beest in het meer.
heel eng en heel groot!
wat doet het daar?
en is het waar?
dan moet het in de krant!
maar ik ben wel bang.
ga je mee op reis naar het meer?

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI M3 ML

he
t b

e
e

st in he
t m

e
e

r

ML
AVI
M3

ISBN: 978-90-8592-516-3

AVI
M3

190602 GS AVI M3 Het beest in het meer omslag 13mm def.indd   1 09-08-19   11:30

Het oog van de zee
978 90 5924 836 6

€ 10,95

Het raadsel van de schat
978 90 8592 394 7

€ 10,95

Held van het veld!
978 90 8592 517 0

€ 10,95

Held van het veld!

Ik ben gek op voetbal!
Maar ik speel zelf niet.
Ik ben daar niet goed in.
Jo Kuif van FC Windhoos wel.
Hij is mijn held!
Maar dan is Jo plots kwijt.
Waar kan hij zijn?

We gaan naar hem op zoek.
Hoe?
Dat lees je in dit boek!
Ik kan je wel al zeggen
dat ik het veld op moet! 
Help!

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI E3 ML

AVI
E3

H
e

ld
 v

a
n he

t v
e

ld
!

ML
AVI E3

ISBN: 978-90-8592-517-0

181002 GS AVI E3 Held van het veld omslag.indd   1 18-12-18   19:02

Vier knagers in het 
Wilde Westen

978 90 8592 395 4
€ 10,95

Vier knagers in het Wilde Westen

Thea, Klem, Ben en ik zijn in het Wilde Westen.

Het is heel erg warm. We hebben dorst.

We lopen en we lopen.

Dan zien we een bord:

Welkom in Cactus Stad 

(de plek waar je niet wilt zijn).

Waarom niet?

Omdat de Zwarte Schietmuizen daar de baas zijn.

Ze stelen het water van Cactus Stad!

Dat kan toch niet zomaar?

Ik raap al mijn moed bij elkaar.

Ik zeg tegen de Schietmuizen

dat ze Cactus Stad met rust moeten laten.

De baas zegt dat ik eerst Boebie moet verslaan.

Ik weet niet wie Boebie is, maar ik ben niet bang!

Of toch wel?

Vergelijkbaar 
met AVI E4

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

De Wakkere Muis

AV
I E

4

M
LML

AVI E4

V
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n

ISBN-13: 978-90-8592-395-4

GS AVI Vier knagers Wilde Westen omslag BaBo.indd   1GS AVI Vier knagers Wilde Westen omslag BaBo.indd   1 06-12-19   11:4606-12-19   11:46

De mummie zonder naam
978 90 8592 546 0

€ 10,95

Griezelen in de achtbaan
978 90 8592 531 6

€ 10,95

Griezelen in de achtbaan

Brrr… ik werd laatst door Duifje 
meegenomen naar de kermis. Een 
hele enge kermis. Het ene was nog 
enger dan het andere. De achtbaan 
liep bijvoorbeeld dwars door een 
grote schedel! En sommige knagers 
kwamen daar nooit meer uit! 

Duifje en ik gingen op onderzoek uit in 
donkere ruimtes en gangen onder de 
achtbaan. En daar ontdekten we iets 
heel anders dan we verwacht hadden!

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI M5                                     ML

AVI
M5

G
rie

ze
le

n in d
e

 a
chtb

a
a

n

ML
AVI M5

ISBN: 978-90-8592-531-6

190701 GS AVI M5 Griezelen achtbaan omslag.indd   1 14-08-19   17:35

is dat 
een rat

AVI-BOEKEN

Het raadsel van Londen
978 90 5924 851 9

€ 10,95

Het raadsel van Londen
Gi-ga-geitenkaas! Agent Nul Nul K stuurde 
me naar Londen voor een geheime opdracht. 
En Klem ging mee! Toevallig moest hij ook in 
de Engelse hoofdstad zijn. Hij deed mee aan 
een grote wedstrijd voor goochelaars. 

Mijn opdracht had iets te maken met 
grommende leeuwen. Brrr! Alsof dat 
niet erg genoeg was, ging er bij Klem 
van alles mis. Drie keer raden wie dat 
moest oplossen … 

Gelukkig schoot mijn zus me te hulp. 
Anders was dit avontuur niet goed 
afgelopen voor mij …

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI M5

Stilton

ML

AVI
M5

H
e

t ra
a

d
se

l v
a

n Lo
nd

e
n

ML
AVI M5

ISBN: 978-90-5924-851-9

2005001 GS AVI Raadsel van Londen.indd   12005001 GS AVI Raadsel van Londen.indd   1 16-06-2020   12:2716-06-2020   12:27

€ 10,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur

vanaf 7 jaar
ISBN 978 90 5924 954 7
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste  
of moedertaal: lezers en 
leesprogramma’s 
4CD Voor het basisonderwijs
verschijnt 25 februari 20219 789059 249547

GERONIMO STILTON

DE SCHAT VAN HET SPOOK - AVI E3

Midden in de nacht wordt er een pakketje door Geronimo’s open 
raam naar binnen gegooid. Het is een verhaal dat Duifje heeft 
geschreven. Geronimo begint meteen met lezen. Gi-ga-geiten-
kaas, wat kan die Duifje toch goed schrijven! Lees je mee? In dit 
boek probeert ze samen met haar vriend Flo een raadsel op te 
lossen. Iemand heeft namelijk diepe gaten in de tuin van Flo 
gegraven! Waarom? En wat heeft een ver familielid van Flo, een 
woeste piraat, hiermee te maken?

GERONIMO STILTON

DE STENEN GRAPJAS - AVI E4

Knor Knorrig is de meest knorrige oerknager van heel Rotsfort. 
Hij lacht nooit! Maar dan bedenkt hij dat hij ook weleens wil 
lachen, en organiseert hij een heus moppenfeest. Voor de  
knager die hem het eerst aan het lachen krijgt, heeft hij een 
prachtige beker laten maken: De Stenen Grapjas, ontworpen 
door een beroemde kunstenaar. Het is zo’n mooie prijs dat zelfs 
de beroemdste grappenmakers van de hele oertijd meedoen! 
Dan wordt de beker ineens gestolen, en kan er helemaal nie-
mand meer lachen… Wat nu?

€ 10,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur

vanaf 7 jaar
ISBN 978 90 5924 955 4
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste  
of moedertaal: lezers en 
leesprogramma’s 
4CD Voor het basisonderwijs
verschijnt 25 februari 20219 789059 249554

LEZEN MET GERONIMO 
OP AVI-NIVEAU VOOR 
DE JONGSTE KNAGERS!
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6+ JONGE LEZER 6+ JONGE LEZER

CHARMANTE REEKS 
VOOR JONGE LEZERS 
DIE VAN BALLET HOUDEN 

BALLETKONIJNTJES

MILLIE IS JARIG   
Swapna Reddy
met illustraties van Binny Talib 
vertaald door Inge Bergh

Millie is jarig. Haar moeder organiseert een groot feest. 
Normaal ben je dan blij. Maar Millie niet. Al die drukte 
op een feest geeft Millie een naar gevoel… Gelukkig 
weten de balletkonijntjes raad en helpen ze Millie een 
pootje. Ze gaan met Millie mee naar huis, om bij haar 
te kunnen zijn op het feest! Het enige waar Millie voor 
moet zorgen, is dat de konijntjes niet ontdekt worden. 
Zo moeilijk kan dat niet zijn, toch? 

9 789059 249172

€ 12,50
129 x 185 mm 
112 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 917 2
vanaf 7 jaar 
NUR 282
YF Kinderen / tieners: 
fictie en waargebeurde verhalen
YNDB Kinderen / tieners: 
algemeen: dans, ballet 
verschijnt 5 februari 2021 

EERDER VERSCHENEN

Millie gaat op ballet 
ISBN 978 90 5924 791 8

€ 12,50

Dansen maar!
ISBN 978 90 5924 792 5

€ 12,50

ballet, vriendschap, jarig zijn, sociale angst 

Dit heb je nodig:
 
• een diadeem of een haarband 

• het afgedrukte patroon van de oortjes

• een schaar 
 
• glitter, verf, viltstiften… 
            alles wat je leuk vindt om 
            de oortjes te versieren
 
• lijm of plakband 

Maak je eigen 
konijnenoortjes!

Zo maak je het:
1 Versier de oren helemaal zoals jij dat   
    wil.

2 Laat de oren drogen en knip ze uit.

3 Vouw de oren om je diadeem of  
   haarband heen. Zet ze vast met lijm 
   of een stukje plakband.

4 Nu ben jij ook een balletkonijntje!
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Lees alle boeken over Millie 
en de balletkonijntjes!

online activity 

Illustraties © Binny Talib 2020
Ballet Bunnies © 2020 Oxford University Press

Balletkonijntjes © 2020 Baeckens Books • www.baeckensbooks.com
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Backcard Balletkonijntjes V2.pdf   1   14/05/20   09:18

gratis backcard 
op aanvraag 

‘Een vlot geschreven verhaal over balletles, doorzettingsvermogen en 
zelfvertrouwen. Aantrekkelijk vormgegeven met korte hoofdstukken, 
ruime bladspiegel en sfeervolle illustraties in kleur. Voor jonge kinderen 
die van ballet houden of op ballet gaan zeker een aanrader. 
Aantrekkelijk omslag met glitters.’
NBD Biblion over Millie gaat op ballet 

Online 
doe-blaadjes
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6+ JONGE LEZER 6+ JONGE LEZER

Ooit was jij zelf een baby. Net zoals iedereen die je kent.
Meer nog, alle mensen die ooit geleefd hebben, zijn hun leven begonnen als baby.

Het leven van iedere baby startte in het lichaam van minstens twee verschillende 
mensen en tot aan de geboorte groeide iedere baby in iemands buik.

Is dat niet geweldig?

Maar hoe wordt een baby nu echt gemaakt?

Een eerlijke, toegankelijke en inclusieve gids over hoe baby’s gemaakt worden.Een eerlijke, toegankelijke en inclusieve gids over hoe baby’s gemaakt worden.
Het perfecte aanknopingspunt voor alle ouders om een open gesprek met hun kind aan te Het perfecte aanknopingspunt voor alle ouders om een open gesprek met hun kind aan te 

gaan over waar ze vandaan komen en hoe hun familie begon.gaan over waar ze vandaan komen en hoe hun familie begon.

Een inclusieve gids over het begin van elke fam
ilie

Een inclusieve 
gids over het 

begin van elke 
familie

9 789059 247970
vanaf 6 jaar

www.baeckensbooks.com

€ 14,99
232 x 270 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 797 0
vanaf 6 jaar 

NUR 226/273 
YXAX Kinderen / tieners: 

persoonlijke en sociale onderwerpen: 
seksuele opvoeding en levensfeiten

YBC Prentenboeken
verschijnt 15 maart 2021

9 789059 247970

INCLUSIEF VOORLICHTINGSBOEK 
MET GENDERNEUTRALE TAAL HOE MAAK JE EEN BABY? 

EEN INCLUSIEVE GIDS OVER HET BEGIN 
VAN ELKE FAMILIE 
Rachel Greener  
met illustraties van Clare Owen 

Hoe maak je een baby? is een eerlijke, toegankelijke en 
inclusieve gids over hoe baby’s gemaakt worden. Het 
perfecte aanknopingspunt voor alle ouders om een 
open gesprek met hun kind aan te gaan over waar ze 
vandaan komen en hoe hun familie begon. Van con-
ceptie (spontaan of geassisteerd) tot bevalling (na-
tuurlijk of via keizersnede) schuwt dit boek de werke-
lijkheid niet en laat het onverbloemd zien hoe de vork 
in de steel zit. 

Alle mogelijke gezinssamenstellingen komen in dit boek in 
beeld. De inclusieve aanpak en het genderneutrale taal-
gebruik maken dit boek uniek. Dit boek heeft het niet over 
de zwangere vrouw, maar over de persoon die de baby 
draagt. In dit boek wordt nergens een baby als hij of zij 
benoemd, er wordt consequent gestreefd naar een non- 
binaire verwoording. 

EERDER VERSCHENEN
Een baby in mama’s buik
ISBN 978 90 5924 795 6

€ 14,99

seksuele voorlichting, voortplanting, fertiliteit, zwangerschap, geboorte, adoptie, gender

Bekijk dit 
boek hier!
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https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/Hoe-maak-je-een-baby-voor-digitaal-kort.pdf
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6+ JONGE LEZER 6+ JONGE LEZER

9 789059 249165

€ 12,50
216 x 246 mm 
48 blz. flexibind 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 916 5
vanaf 7 jaar 
NUR 228 
YNXW Kinderen / tieners: algemeen: 
heksen, tovenaars en magiërs
YNTD Kinderen / tieners: algemeen: 
uitvinders, uitvindingen 
en experimenten 
verschijnt 1 februari 2021 

MAGISCH LABO
EXPERIMENTEN VOOR JONGE MAGIËRS

Scheikunde is magisch… In dit boek vol toverachtige 
experimenten maak je kennis met de beginselen 
van de scheikunde. Maak fantastische drankjes en 
bruisende brouwsels. Leef je uit met trollensnot, een 
badbom, onzichtbare inkt en nog veel meer. Veel 
plezier met toveren!

FANTASIEVOL 
KNUTSEL- EN EXPERIMENTEERBOEK 
MET UITLEG OVER DE WETENSCHAP 
ACHTER DE MAGIE

toveren, magie, knutselen, scheikunde, experimenten

EERDER VERSCHENEN

Uitvinders labo
ISBN 978 90 5924 765 9

€ 19,99

Kids Labo 
ISBN 978 90 5924 699 7  

€ 19,99 

Junior Kids Labo 
ISBN 978 90 5924 727 7 

€ 14,99

Magisch 
Trollensnot is een nuttig ingrediënt in veel tovertrucs. 

Trollensnot is een nuttig ingrediënt in veel tovertrucs. 

Het is een vreemde vloeistof die soms een vaste stof is 

Het is een vreemde vloeistof die soms een vaste stof is 

en in je handen weer vloeibaar wordt!

en in je handen weer vloeibaar wordt!

trollensnot

8

9

2 Voeg kleurstof en 
glitters toe.

4 Je zult zien dat als je je 
hand langzaam in het 

mengsel duwt, je er makkelijk 

doorheen gaat. Maar als je het 

snel doet, zal het mengsel stijf 

en pappig voelen.

1Meng twee delen water met drie 
of vier delen maïzena in de kom.

BENODIGDHEDEN
• Maïzena• Voedingskleurstof

• Glitters• Water• Brede, ondiepe kom 
• Maatbeker• Lepel

3 Roer het met een lepel door elkaar.

H
et voelt 

H
et voelt hard als je 

hard als je erop slaat!

erop slaat!
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e eenhoornregenboog!

m
aak je

 je
 eigen prachtig

e eenhoornregenboog!

14

15

2 Laat met een 

pipet voorzichtig 

3 à 4 druppels 

kleurstof midden  

in de melk vallen.

3 Pak je 

wattenstaafje  

en doop het in 

afwasmiddel.

BENODIGDHEDEN

• Bord

• Volle melk

• Voedingskleursto
f

• Pipet

• Afwasmiddel

• Wattenstaafje

1 Schenk een klein laagje volle 

melk op het bord.

Gebruik 

Gebruik 

verschillende 

verschillende 

kleuren!

kleuren!

14-17_Unicorn_Milk_NL.indd   14-15
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9/06/2020   16:43
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€ 12,99
228 x 279 mm 

40 blz. gebonden
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 937 0
vanaf 7 jaar 

NUR 228 
YBGH Doeboeken: 

verborgen voorwerp
verschijnt 15 februari 2021

zoekboek, scheetjes, geuren, speuren 

WIE LIET DIE SCHEET?       

Het is een herkenbare situatie: je wordt omringd door 
een groep mensen; plots krult je neus; je ruikt een 
indringende, onaangename geur; iedereen merkt het 
op, maar doet alsof ze er niets mee te maken hebben. 
Maar dat is buiten jou gerekend! Word een echte 
scheetjesdetective en vind de schuldige! Wie liet die 
scheet?

EEN HILARISCH ZOEKBOEK 
VOL STINKENDE SCÈNES!

9 789059 249370

Phyllis F. Hart 
met illustraties van Mike Laughead 
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BACKLIST

8+KIDS

AVI LEZEN

ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021!

Het grote boek van alle dingen
ISBN 978 90 5924 743 7

€ 14,99

De grote sprookjesatlas
ISBN 978 90 5924 636 2

€ 19,99

De grote monster atlas
ISBN 978 90 5924 570 9

€9,99

Daan Quichot 
De spaghetti van opa Pier 

ISBN 978 90 5924 740 6
€ 14,95

Fobo wil niet naar de dokter- AVI E3 
ISBN 978 90 5924 689 8 

€ 8,50

Diplo is een held - AVI E3
ISBN 978 90 5924 663 8

€ 8,50

Ankie is bang - AVI E3
ISBN 978 90 5924 664 5

€ 8,50

Tries is verliefd - AVI E3
ISBN 978 90 5924 679 9

€ 8,50

Rex wil groot zijn - AVI E3 
ISBN 978 90 5924 688 1 

€ 8,50

Igwa is bang in het donker - AVI E3
ISBN 978 90 5924 736 9

€ 8,50

Stega is jarig - AVI E3
ISBN 978 90 5924 680 5 

€ 8,50

Daar is Bronto! - AVI M4
ISBN 978 90 5924 737 6

€ 8,50

Een groot feest!
ISBN  978 90 5924 767 3 

€ 8,50

Wat hoor ik daar?  
ISBN 978 90 5924 810 6 

€ 8,50 

Dino in nood - AVI E3
ISBN 978 90 5924 812 0

 € 8,50

42



‘Boten zijn een geweldige 

uitvinding voor als je 

over de zee wilt lopen 

en je bent geen vis.’

8+ KIDS 8+ KIDS

de schrijfster

9 789059 249004

€ 13,99
145 x 210 mm 
144 blz. gebonden 
zwart wit 
ISBN 978 90 5924 900 4 
vanaf 8 jaar 
NUR 282/283 
YFQ Kinderen / tieners: fictie: 
humor
YFP Kinderen / tieners: fictie: 
natuur- en dierenverhalen
verschijnt 25 maart 2021  

HET DAGBOEK VAN GURTY 

VAKANTIE OP HET PLATTELAND      
Bertrand Santini      
vertaald door Edward van de Vendel  

Vakantie op het platteland is het eerste boek in een 
nieuwe reeks over een allercharmantst hondje: Gurty. 
In elk dagboek gaat Gurty met haar baasje Kasper 
op vakantie naar hun buitenverblijf op het platteland. 
Daar woont ook Gurty’s beste maatje Fleur. Fleur is 
niet normaal maar daar mag je niet mee spotten. Ze 
zegt bijvoorbeeld niet ‘ja’, maar ‘joa’. 

Fleur en Gurty trekken er elke vakantie samen op uit, 
en raken telkens in grappige situaties verzeild. Vaste 
companen in elk avontuur zijn Billenkop, de kat van 
de buren (zijn wangen zijn zo dik dat ze doen denken 
aan, tja, billen dus) en de geniepige eekhoorn die in de 
kastanjeboom woont. 

Gurty observeert en beschrijft de wereld op een ma-
nier die tegelijk intelligent en komisch is. De dynamiek 
van de dialogen is ingenieus grappig. De situaties zijn 
heerlijk hilarisch. En dan zijn er nog al die kleine, leuke 
details (elke dag is genoemd naar een heilige hond, de 
mimiek van de getekende dieren, de spelletjes achter 
in het boek). Een boek om hardop mee te lachen en 
stilletjes van te genieten. 

Een primeur in de geschiedenis van de literatuur! 

Onder het pseudoniem Bertrand Santini 
heeft Gurty dit boek helemaal zelf geschreven 

én voorzien van illustraties. Het is de eerste keer 
in de geschiedenis dat een literair werk gecreëerd 

werd door een hond!

humor, honden, platteland, vakantie, vriendschap

200.000 EXEMPLAREN VERKOCHT IN FRANKRIJK

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Betaalde social media campagne 

 met leuke boektrailer
  POS-materiaal voor in de winkel

Bertrand Santini is het pseudoniem van Gurty. Gurty is een hondje, maar Santini is een man 
van 52 uit Aix-en-Provence (waar de dagboeken zich afspelen). Zijn debuut ‘De jark’ (dat wij 
binnenkort uitgeven) ontving verschillende prijzen. Santini laat zich inspireren door de inter-
actie tussen zijn eigen honden: de complexloze Gurty ((die gelukkig is, dankzij een zorgeloze 
jeugd) en de angstige Fleur (een gestresseerd beestje, door haar verleden in het asiel). 

Edward van de Vendel behoeft geen introductie. Hij is één van de meest geliefde en gewaar-
deerde auteurs van ons taalgebied. Hij ontving meerdere Zilveren Griffels. Ook als vertaler is 
hij alom geroemd. Zijn vertaalkunst en fijnzinnige gevoel voor humor passen helemaal bij Het 
Dagboek van Gurty (ook al is Gurty’s humor lang niet altijd zo fijnzinnig, hehehe).  

DE DAGBOEKEN VAN GURTY 
WORDEN GELEZEN DOOR 
ALLE LEEFTIJDEN, 
VAN KINDEREN 
TOT GROOTOUDERS. 

‘In Frankrijk noemen ze Bertrand Santini l’écrivain qui fait lire les 
enfants. Ik noem hem l’écrivain qui fait rire les parents. 
Ik begon het eerste dagboek van Gurty te lezen, en het duurde niet langer dan 18 regels of de auteur kreeg 
me hardop aan het lachen. En ik bleef maar lachen, het hele boek lang. Ondertussen heb ik vijf dagboeken 
van Gurty achter de kiezen, en het blijft smaken naar meer. Elk boek zit barstensvol hilarische situaties en 
grappige dialogen. Ook een gezonde dosis poep-en-pies-humor ontbreekt niet (sorry, het zal aan mij liggen 
dat ik dat zo heerlijk vind, deep down ben ik nog steeds een kind). Dit hondje weet zo guitig te vertellen, 
op een toon die je onmiddellijk meeneemt. De personages zijn stuk voor stuk heerlijk en brengen je elk op 
hun eigen manier aan het lachen. I love Gurty! I love Fleur! I love Billenkop! I love de eekhoorn die altijd hihi 
zegt! I love Ftefanie de egel (die de f niet kan veggen)! I love de kikkers! Ik sta te popelen van ongeduld om 
de dagboeken van Gurty te kunnen voorlezen aan mijn kinderen.’ 

TIP VAN DE UITGEVER 

Liesbeth

NIEUWE 
TOPREEKS

Leesfragment

Maak kennis met 
de personages 

en auteur!
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https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/10/Le-Journal-de-Gurty-T1-binnenwerk_fragment.pdf
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• LEESFRAGMENT • 

Het mijnwagentje maakte een bocht naar links en versnelde. 
Daans maag keerde zich om. ‘We gaan te snel! We moeten 
vertragen!’ Hij begon als een gek aan de remstaaf te trekken, 
maar die gaf geen krimp.
‘Ze komen ons achterna!’ gilden Tess en Leila in koor.

8+ KIDS 8+ KIDS

STOERE LEESBOEKEN DIE OOK
VOETBALLENDE JONGENS AAN
HET LEZEN KRIJGEN!

SOCCER CITY   

SPOOKTRANSFER      
Nico De Braeckeleer     
met illustraties van Michael Vincent 

De spelers van Soccer City zijn in de wolken wanneer 
ze vernemen dat er een scout naar hun wedstrijd komt 
kijken. Enzo hoopt dat de scout hem opmerkt. Mis-
schien volgt dan wel een transfer naar een topploeg! 
Maar de avond voor de wedstrijd gaat Enzo samen 
met zijn vrienden naar een verlaten spookkasteel op 
spokenjacht. Er dwaalt een vreemde verschijning rond 
in het kasteel, en plots gaat de deur van de kelder op 
slot. Slagen ze erin om te ontsnappen aan het spook 
zodat ze de belangrijke wedstrijd kunnen spelen?

avontuur, spanning, griezelen, sport, voetbal, vriendschap 

9 789059 249486

€ 14,99
145 x 210 mm 
192 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 948 6
vanaf 9 jaar 
NUR 283
YFC Kinderen/tieners: fictie: 
actie- en avonturenverhalen
YFR Kinderen/tieners: fictie: sport
verschijnt 8 maart 2021  

Nico De Braeckeleer heeft een passie voor kinder- en jeugdboeken en 
gaf bij Baeckens Books verschillende reeksen uit, waaronder de aangrij-
pende YA-serie Adem en de succesvolle reeks Manon op de manege. 

Michael Vincent studeerde aan het KASK in Gent en won destijds de 
Prix Horlait-Dapsens voor zijn animatieproject ‘Corps et Ame’. Hij tekende 
voor Baeckens de prachtige illustraties bij de WarriorCats luxe-editie van 
De wildernis in.

SPANNENDE AVONTURENBOEKEN 
VOOR JONGENS ÉN MEISJES!

RASCAL   

PANDORA      
Luc Embrechts      
met illustraties van Rocío Del Moral

De aartsvijanden van Tess, Leila en Daan ontsnap-
pen uit de gevangenis. Al gauw wordt duidelijk dat 
de schurken het op hun leven gemunt hebben. Door 
een gelukkig toeval ontsnappen de drie vrienden aan 
een aanslag, waarna ze halsoverkop op de vlucht slaan 
naar Noord-Amerika. Maar ook daar zijn ze niet vei-
lig en moeten ze alles op alles zetten om hun hachje 
te redden. Tijdens hun tocht ontrafelen ze beetje bij 
beetje de plannen van hun tegenstanders. Kunnen ze 
Operatie Pandora op tijd dwarsbomen, of vallen ze 
opnieuw ten prooi aan de koele misdadigers?

avontuur, spanning, vriendschap 

€ 12,99
130 x 180 mm 

168 blz. gebonden 
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 949 3
vanaf 9 jaar 

NUR 283
YFC Kinderen/tieners: fictie: 

actie- en avonturenverhalen
verschijnt 8 maart 2021 

9 789059 249493

Luc Embrechts heeft een schrijfkriebel die niet in toom te houden valt. Soms schrijft hij verha-
len vol mysterie en avontuur. Soms schrijft hij knotsgekke verhalen met knotsgekke personages. 
Maar knotsgek of mysterieus: zijn verhalen zijn altijd spannend!

Rocío Del Moral is een Spaanse illustratrice die in België woont en werkt. Ze illustreerde al boe-
kenplanken vol kinderboeken en is geliefd om haar vrolijke, kleurrijke stijl waar altijd een vleugje 
humor in zit.
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Het Antonov-Mysterie
ISBN 978 90 5924 764 2

€ 12,99

De Bengaalse Tijger
ISBN 978 90 5924 647 8

€ 12,99

EERDER VERSCHENEN
Soccer City: 

Voetbalvrienden
ISBN 978 90 5924 775 8

€ 14,99
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Denderende dino’s
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De Wakkere Muis

ISBN: 978-90-8592-388-6

Groot nieuws: het Archeologisch 
Museum in Rokford maakt 
kans op een wereldberoemde 
prijs! Maar de jury is gi-ga-
streng en alles moet kloppen 
voordat die prijs kan worden 
uitgereikt. Als twee dagen voor 
het grote moment blijkt dat er 
drie belangrijke voorwerpen 
uit de collectie van het museum 
missen, dreigt het feest alsnog 
in het water te vallen. De 
museumdirecteur, Hieronymus 
O’Glief, is ten einde raad. Als 
laatste redmiddel vraagt hij 
Geronimo om op reis door de 
tijd te gaan, op zoek naar de 
missende voorwerpen. Geronimo 
zal een vriend in nood nooit aan 
zijn lot overlaten en zo belandt 
hij in een muizenissig avontuur, 
waarin hij kennismaakt met 
niemand minder dan Alexander 
de Grote, Cleopatra, Mozart 
en niet te vergeten de Engelse 
kaperkapitein Francis Drake. 
Maar lukt het hem ook om de 
verzameling van het museum 
op tijd compleet te maken zodat 
de prijs alsnog kan worden 
toegekend?

Het Stilton 
schatkist-

spel!

Met

RDDT_9_boekomslag_NL.indd   1 11-05-17   13:59

GERONIMO STILTON

REIS DOOR DE TIJD 
MISSIE OLYMPUS

Professor Wanrok heeft een machine uitgevonden 
om mee naar de mythische oudheid te reizen, maar 
voordat hij hem kan uitproberen komt hij erachter 
dat iemand hem voor is geweest. En nu heeft Cupido 
de tijdreismachine te pakken gekregen en is vanaf de 
Olympus, de berg waar alle Griekse goden wonen, naar 
Rokford gekomen. Hij schiet er de ene na de andere 
pijl op de nietsvermoedende inwoners af. Iedereen 
wordt smoorverliefd op elkaar, zelfs Ratja Ratmuis op  
Geronimo, dus je kunt wel nagaan hoe ernstig het is.
Er zit niets anders op: Geronimo en zijn familie moeten 
Cupido terug naar de Olympus brengen, maar die is 
gi-ga-gantisch verboden voor onbevoegden en vooral 
sterfelijke knagers! Vier goddelijke tests zullen onze 
vrienden moeten ondergaan om hun muizenlijf te  
redden. Piep!

Dit boek leidt je op een vrolijke manier rond in de wereld 
van de Griekse goden en een aantal belangrijkste my-
thes. Er valt veel te lachen en veel te griezelen; wie had 
ooit gedacht dat die oude goden zo leuk zouden zijn!

mythologie, avontuur, humor, liefde

€ 24,99
145 x 190 mm 

320 blz. gebonden
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 965 3
vanaf 9 jaar 

NUR 283
YFC Kinderen / tieners: fictie: 
actie- en avonturenverhalen 

YNRU Kinderen / tieners: 
algemeen: oude religies, 
mythologie en legendes

verschijnt 4 mei 2021

EERDER VERSCHENEN

HAAL DE BELEVINGSDISPLAY 
VAN GERONIMO STILTON IN HUIS! 
In zijn tientallen boeken vertelt Geronimo Stilton 
ronduit over zijn muizenissige avonturen. En laat het 
nu net die avonturen zijn die we met deze gi-ga-gave 
display in de kijker willen zetten! Deze houten blik-
vanger presenteert de boeken van de familie Stilton 
op een originele frisse manier. 

De display bevat zes belevingsvakjes  
met zoekplaten, voelelementen, raadsels  
en – uiteraard – de nodige dosis humor.

  Plaats voor maar liefst 150 boeken. 
  Display wordt gratis geleverd bij aankoop 

 van een basispakket 
  Meer info? Contacteer sales@baeckensbooks.be

 

MEET & GREET
Stilton blijft dé favoriet onder de jonge lezers. Onze 
razendbekende knager komt bovendien graag meer 
vertellen over zijn avonturen in jouw boekhandel.  
Na een spannend vertelmoment, is het tijd voor een 
signeersessie en fotomoment. 

  Voor de organisatie van een bezoek, 
 contacteer marketing@baeckensbooks.be

  Het bezoek is gratis bij aankoop van 
 een basispakket

 

GI-GA-SPANNEND VERHAAL 
BOORDEVOL WEETJES OVER 
DE GRIEKSE GODEN EN MYTHES

9 789059 249653

 50 x 50 x 150 cm
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GERONIMO STILTON 89 

VUILNIS IS NIET VIES!

Een beroemde speurmuis vraagt Geronimo om hem te 
helpen bij een wel heel vreemd onderzoek. Het vuilnis 
van Rokford wordt namelijk de hele tijd gestolen en 
niemand snapt er een muizensnars van. Wie wil er nou 
vuilnis stelen?! 

Samen met het hoofd van Rokfords centrum voor her-
gebruik De Knagerkringloop, gaan ze op zoek naar de 
vreemde vuilnis-verduisteraar. Alle sporen leiden naar 
een uitvinder die ook bij De Knagerkringloop werkt. 
Maar wat moet hij dan met al dat afval?

€ 12,99
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 8 jaar 
ISBN 978 90 5924 962 2
NUR 282
YFC Kinderen/tieners: fictie: 
misdaad en mystery
verschijnt 30 maart 2021

GRAPPIG, MAAR OOK 
LEERZAAM VERHAAL!

9 789059 249622

26. Gi-ga-geitenkaas, 
ik heb gewonnen!
978 90 5924 850 2

€ 12,99

27. Een muizenissige 
vakantie

978 90 5924 840 3
€ 12,99

31. Geheime missie: 
Olympische Spelen
978 90 5924 839 7

€ 12,99

61. Wielrennen 
is echt mijn sport
978 90 8592 526 2

€ 12,99

77. Blubber! 
Bliep, bliep!

978 90 8592 482 1
€ 12,99
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Geheime missie: Olympische Spelen

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-5924-839-7

Een extra dikke uitgave, met een beschrijving van 
alle Olympische sporten, en leuke weetjes over de 

Olympische Spelen.

Ze hebben mij, de meest onsportieve muis die er bestaat, 
gevraagd verslag te doen van de Olympische Spelen. Dat 

belooft wat! Ik heb namelijk cameravrees.
Het wordt helemaal lastig als ik de aan bananen 

verslaafde detective Speurneus Teus tegen het lijf loop. 
Volgens hem is er iets vreemds aan de hand met de 

deelnemers. En het lijkt er op dat hij gelijk heeft. 

Een m
uizenissige vakantie

27
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Een muizenissige vakantie
Ik had het erg druk gehad en besloot mezelf eens te 
trakteren. Daarom boekte ik een vakantie naar de 

Gelukzalige Eilanden. Maar het ene probleem na het 
andere diende zich aan waardoor ik mijn vlucht miste …
Uiteindelijk belandde ik in een slecht hotel, samen met 
mijn assistente Pinky Punk! En ik moest mijn kamer ook 

nog met haar delen! Daar ging mijn rust!
Het bleek uiteindelijk beter uit te pakken dan ik had 

verwacht. Samen met Pinky en haar vrienden deed ik een 
heleboel leuke spelletjes. Die staan in dit boek, dus ook jij 

hoeft je tijdens je vakantie geen moment te vervelen!

Stilton
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Gi-ga-geitenkaas,
ik heb gewonnen!

Heel Rokford is in de ban van de Lucky Mouse-loterij. 
Behalve ik, mij interesseert het niet: geld maakt niet 

gelukkig. Ook mijn neef Klem heeft een lot en... hij wint! 
Van de ene op de andere dag, is hij een rijke muis. 

Helaas stijgt het geld hem naar de bol. Hij wil niet meer 
met zijn vrienden en familie omgaan, koopt alles wat hij 

wil en begint het ene handeltje na het andere.
Maar het blijkt uiteindelijk dat echt geluk onbetaalbaar is! 

Stilton
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Wielrennen is écht mijn sport
Een goede vriend van Geronimo, Hyena, heeft zich 

ingeschreven voor een muizenissig zware wielerkoers: 
een wedstrijd dwars door Amerika van zowat 

5000 kilometer lang! Het parcours staat bekend als 
een van de zwaarste ter wereld. Gi-ga-geitenkaas, 

Geronimo is diep onder de indruk! 
Maar al snel blijkt er een addertje onder het gras te 
zitten; Hyena gaat de race niet in zijn eentje fi etsen, 
hij heeft Geronimo ook als deelnemer aangemeld! 

Maar hij is helemaal geen sportieve muis … 
hoe moet dat nu? Help!

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-8592-526-2
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liep, bliep!

77

Wel alle planeten en kometen! Geronimo 
Stiltonox en zijn bemuizing hebben dringend 
brandstof voor hun ruimteschip nodig. Alleen 
is dit type brandstof erg kostbaar en schaars. 
Tot hun verbazing bieden drie Blubbers van 
planeet Blubber hun een kist vol brandstof 
aan … gratis en voor niets. De bemuizing is 
door het dolle heen, maar het wantrouwen 
groeit … Waarom zouden de Blubbers dat 
zomaar weggeven? Zou er iets mis zijn 
met de brandstof?
Thea, Klem en Geronimo besluiten 
planeet Blubber een bezoek te brengen, 
maar wat ze daar aantreffen, gaat al 
hun blubberende bedenksels te boven …

planeet Blubber hun een kist vol brandstof 
aan … gratis en voor niets. De bemuizing is 
door het dolle heen, maar het wantrouwen 
groeit … Waarom zouden de Blubbers dat 

planeet Blubber een bezoek te brengen, 

hun blubberende bedenksels te boven …

ISBN 978-90-8592-482-1

GS_77_cover.indd   1 10-07-18   19:53
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Een bloedstollende middernacht
Op een gure, stormachtige oktoberavond wordt 

Geronimo’s rust ruw verstoord door Duifje. Ze staat 
erop dat hij zo snel mogelijk met haar meegaat naar 

het Schedelslot, waar de gehele familie Duistermuis vol 
ongeduld op hun komst wacht. Al snel wordt duidelijk 

waarom Geronimo is meegesleurd. Het is de avond 
voor Halloween in een schrikkeljaar en het duurt 

niet lang meer voor de klok twaalf uur slaat: 
dat betekent dat de Speurtocht naar het

 Waardevolste Geheim kan beginnen!

De Wakkere Muis

Een bloedstollende m
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ISBN 978-90-8592-529-3
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H
et Toverslot

80

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Het Toverslot
Geronimo brengt een bezoek aan het pikdonkere 
gangenstelsel dat onder de Botanische Tuin van 

Rokford is ontdekt en komt op wonderlijke wijze terecht 
in … de Fabelachtige Riddertijd! Daar stuit hij tussen 
de pratende meubels, de geheime doorgangen en de 
tovenaarsleerlingen op een eeuwenoude schatkaart. 

Dapper gaat hij op zoek naar de schat, maar daarvoor 
zal hij wirwarrige zwarte wouden moeten doorkruisen 

en vervelende vijanden moeten verslaan. Gelukkig 
krijgt hij hulp van de fabelfantastische Ridders van de 

Orde der Salamanders!

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-8592-525-5

HetHetHet
TTToooToTTToToToTTToT vvvovooovovovooovo eeersrsrserseeerserserseeerse LLLrsLrsrsrsLrsLrsLrsrsrsLrs ooooootttotoootototoooto

���

���

���

������

���
���

���
������������

���
�

���
�

���
�

������

ISBN 978-90-8592-525-5

GS_80_cover toverslot.indd   1 13-05-19   14:01

B
lozosaurus zoekt huis

79

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Blozosaurus zoekt huis
Oei, Rotsfort schudt op zijn grondvesten; de ene 

aardbeving volgt de andere op! Wat is er aan de poot? 
De inwoners snappen er geen oerbal van. 

Zoals gewoonlijk wil Thea er het fi jne van weten, dus 
gaat ze samen met Geronimo, Klem, oma Wervelwind 

en huisdino Luimpje met de metrosaurups de diepte 
in. Brrr… ondergronds? In donkere tunnels en grotten? 

Geronimo staat niet te springen. Maar dan, na keiveel 
angsten te hebben doorstaan, ontdekken ze wat er 

daarbeneden wél staat te springen …

De Wakkere Muis
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De Wakkere Muis
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Gi-ga-gefeliciteerd!
bladiebla

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-5924-834-2
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Tricerapoep onder de loep
bladiebla

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-5924-831-1
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Babydino vermist
Welkom op Oerknal Eiland, een gi-ga-geheime plek 
waar de dinosaurussen nooit uitstierven! Op deze 

geheimzinnige plek staat een laboratorium waar de 
dinosaurussen die op het eiland leven bestudeerd en 

beschermd worden. Maar nu is er een ramp gebeurd: er 
wordt een klein T-rexje vermist! Zijn ouders zijn ten einde 
raad en hebben het hele eiland al overhoop gehaald om 

hun kind te vinden. De Stiltons, die deel uitmaken van een 
speciaal onderzoeksteam, zullen haast moeten maken 

met het vinden van de babydino, want als papa en mama 
T-rex zo doorgaan, blijft er van het eiland straks heel 

weinig over …

Stilton

ISBN 978-90-8592-550-7
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Toernooi op het Toverslot
Als Geronimo opnieuw op fabelfantastische wijze in de 
Fabelachtige Riddertijd terechtkomt, wordt hij meteen 
door een gi-ga-gespierde ridder uitgedaagd om deel 
te nemen aan een toernooi. Het bestaat uit vijf duels 
– waaronder het aloude grafzerkwerpen – en wie de 
meeste wint, is de dapperste en de sterkste. Maar er 

staat meer op het spel: de spierbundel heeft zijn oog op 
Duifje Duistermuis laten vallen en wil met haar trouwen. 
Geronimo doet alsof hem dat niets kan schelen, maar 

ondertussen … Is hij toch een tikkeltje jaloers?

De Wakkere Muis

ISBN 978-90-8592-537-8

Toernooi op het Toverslot
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Boven op Stanktop
Samen met zijn familie en vrienden gaat Geronimo naar 

het Kerstfestival in het wintersportdorpje Walmalm. 
Maar wat een groot feest had moeten worden, wordt 

een regelrechte ramp! De kerstversiering wordt gestolen 
en de verlichting gaat stuk . . .

Probeert iemand het Kerstfestival te saboteren?

Stilton

ISBN 978-90-5924-857-1

Boven op
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Stilton

ISBN 978-90-5924-833-5

Onderwaterpiraten
Wel alle planeten en kometen! Kapitein Geronimo 

Stiltonox en zijn bemuizing vinden een mysterieuze bol op 
het strand van hun ruimteschip. Wat zou het zijn? Als de 

bol ineens begint op te lichten en er een soort schatkaart 
op verschijnt, gaan onze kosmomuizen meteen op pad 

om de schat te zoeken. 
Ze komen terecht in de donkere kosmische diepte van het 
melkwegstelsel, waar ze niet alleen te maken krijgen met 
de meest vreemdsoortige zeewezens, maar ook met een 
stelletje onderwaterpiraten die niet van plan zijn om de 

schat met iemand te delen …

GS_86_onderwaterpiraten_CO.indd   1GS_86_onderwaterpiraten_CO.indd   1 27-07-2020   13:1827-07-2020   13:18
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in de spiegel  
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Het spook in de spiegel
Speurneus Teus vraagt Geronimo of hij hem wil helpen 

bij het oplossen van een wel heel erg griezelig raadsel: in 
het deftigste hotel van Rokford waart een spook rond dat 
alle gasten de stuipen op het lijf jaagt! Gi-ga-geitenkaas, 

hoe is dat mogelijk? Spoken bestaan toch helemaal 
niet? Bonbonpapiertjes, een paar spinnenwebben en 

spookachtige muziek zijn de enige aanwijzingen die ze 
hebben … Maar natuurlijk gaan ze meteen op onderzoek 
uit! De beste manier om erachter te komen wat er aan de 

poot is, is een nachtje doorbrengen in het uitgestorven 
hotel. Brrr… rattenrats, Geronimo kan wel leukere 

uitstapjes bedenken …

Stilton

ISBN 978-90-5924-860-1
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De roof van de gi-ga-diamant
Als Geronimo zich net lekker voor de televisie 
geïnstalleerd heeft om de voetbalfinale tussen 

FC Tornado en voetbalclub Ratjax te gaan kijken, 
komt opa Wervelwind zijn huis binnenstormen en wordt 
hij gedwongen om samen met zijn opa mee te doen aan 
een golftoernooi! De winnaars mogen de Super Cup mee 

naar huis nemen: puur goud met een gi-ga-grote en 
gi-ga-dure diamant erop! Maar al gauw beginnen er 

vreemde dingen te gebeuren en blijkt er een knager te zijn 
die de cup wil stelen … Gelukkig zet Geronimo’s vriend en 

geheim agent Nul Nul K alles in het werk om 
de mysterieuze dief te ontmaskeren!

Stilton

ISBN 978-90-5924-841-0
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De laatste draak
In de Oelenbergse Vallei dwaalt een gi-ga-gantische 
draak rond, die op zijn pad snorharen verschroeit en 

staarten en achterwerken verbrandt! 
Geronimo krijgt de opdracht om het levensgevaarlijke 

beest op te sporen en het voor altijd de vallei uit te jagen. 
Zo zal hij kunnen bewijzen dat hij dapper en moedig 
is en kan hij eindelijk een Ridder in de Orde van de 

Salamanders worden. Zou het hem lukken?

Stilton

ISBN 978-90-5924-858-8

DeDe laatste  laatste 

draakdraak
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PUZZEL - DE FAMILIE STILTON 
CAP € 12,99 - PPD € 11,00
EAN 5407006501367
Productcode BABOS021 

PUZZEL - DE ZEVEN ROZEN 
CAP € 19,99 -PPD € 16,94
EAN 5407006501381
Productcode BABOS023

PUZZEL - DE WAKKERE MUIS
CAP € 16,99 - PPD € 14,40
EAN 5407006501374
Productcode BABOS022

PUZZEL - LANG LEVE FANTASIA
CAP € 19,99 - PPD € 16,94
EAN 5407006501398
Productcode BABOS024

PRIJSWIJZIGING 
VANAF 1 JANUARI 

2021
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Thea Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

€ 17,99 
145 x 215 mm
224 blz. gebonden 
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 963 9
vanaf 9 jaar 
NUR 283
YFCF Kinderen/tieners: fictie: 
misdaad en mysterie
verschijnt 23 april 2021

€ 9,99
145 x 185 mm

128 blz. paperback
volledig in kleur

ISBN 978 90 5924 967 7
vanaf 9 jaar 

NUR 283
YNWW Kinderen / tieners: algemeen: 

zwemmen en watersporten 
verschijnt 25 mei 2021

THEA STILTON 27

TOESTAND IN TUNESIË

De Thea Sisters zijn op vakantie bij een vriendin van 
Coco in de stad Djerba in Tunesië. Daar krijgen ze lucht 
van een smokkelcomplot, waarbij babyvosjes uit hun 
nesten worden geroofd om verhandeld te worden. 
Zonder aarzelen beginnen de Sisters de smokkelroute 
te volgen om zo de daders te ontmaskeren. Daarvoor 
moeten ze diep de Sahara in en ontdekken ze dat de-
zelfde bende ook jaagt op een schat uit de oude stad 
Carthago. Zou het ze lukken de vosjes te redden en de 
boevenbende op te rollen?

avontuur, misdaad sport, vriendschap

9 789059 249639 9 789059 249677

ZINDEREND AVONTUUR 
IN DE AFRIKAANSE WOESTIJN

THEA STILTON  - HET LEVEN OP TOPFORD 28

NOOIT KOPJE-ONDER!

Melanie is nieuw aan het Topford College. Het is een 
vrolijke knagerin, die uitblinkt in van alles. De Thea 
Sisters sluiten meteen vriendschap met haar, maar 
de verwende Vanilla van Vissen is stikjaloers op deze 
alleskunner. Een van de weinige dingen die Melanie 
niet kan is zwemmen, en precies daarom schrijft  
Vanilla haar in voor een zwem-estafette. Maar de 
Sisters zouden de Sisters niet zijn als ze hun nieuwe 
vriendin kopje-onder lieten gaan. Duik met de vijf 
vriendinnen dit spetterende avontuur in!

VOOR DE ECHTE 
ZWEMLIEFHEBBER!

BACKLIST THEA STILTON SERIE
9789085920663 3: De sprekende berg € 17,99

9789054614647 5: De verborgen stad € 17,99

9789085920915 6: Het ijzingwekkende geheim € 17,99

9789054616641 8: Schipbreuk in de ruimte € 17,99

9789085920007 12: Gekrakeel om een Schots kasteel € 17,99

9789085922308 15: Viva flamenco € 17,99

9789085922926 18: Liefde aan het hof van de tsaar € 17,99

9789085923398 19: De jacht op de zwarte tulp € 17,99

9789085924548 21: Carnaval in Venetië € 17,99

9789085925118 22: De pioenenkoningin € 17,99

9789085925514 23: Stripspektakel
Avontuur in Vlaanderen

€ 17,99

9789059248328 24: Schatgraven op de Bahama's € 17,99

9789059248526 25: Platgewalst in Wenen € 17,99*

9789059248595 26: Detectivebureau Hart voor de zaak € 17,99*

PRIJSWIJZIGING VANAF 1 JANUARI 2021

* Deel 25 en deel 26: prijswijziging vanaf 1 juni 2021

BACKLIST THEA STILTON - LEVEN OP TOPFORD
9789085921486 2: Geheime dagboek van Colette € 9,99

9789085921738 3: Thea Sisters in gevaar! € 9,99

9789085921974 6: Een magische muisical € 9,99

9789085922094 7: Op naar de top € 9,99

9789085922285 8: Wie verstopt zich op Topford € 9,99

9789085922575 11: Bedrog op de catwalk € 9,99

9789085922704 12: Het spookhuis € 9,99

9789085922711 13: Een prinsheerlijk feest € 9,99

9789085923039 14: Schatjes van schildpadjes € 9,99

9789085923053 15: Topford in Hollywoord sfere € 9,99

9789085923534 17: Onrust op de manege € 9,99

9789085923718 18: Het skikampioenschap € 9,99

9789085923725 19: Topfords topstylist € 9,99

9789085924135 20: De Thea Sisters in spagaat € 9,99

9789085924142 21: De voetbalsisters € 9,99

9789085924524 22: Een droombruiloft € 9,99

9789085924531 23: Operatie dolfijn € 9,99

9789085925194 24: Feest op de manege € 9,99

9789085925200 25: Circus Holderdebolder € 9,99

9789059248281 26: Puppy kwijt € 9,99

9789059248298 27: Game, set, match € 9,99

PRIJSWIJZIGING VANAF 1 JANUARI 2021
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9 789059 249301

€ 9,99
148 x 210 mm 
112 blz. paperback 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 930 1
vanaf 9 jaar 
NUR 210
YNVU Kinderen / tieners: 
algemeen: puzzelboeken 
verschijnt 15 februari 2021 

Ons vorige speurboek van De Mol was een succes. Dit 
tweede puzzelboek voor echte Mollenjagers belooft 
opnieuw de kassa te doen rinkelen. In dit tweede boek 
van De Mol leer je tien nieuwe verdachten kennen, die 
elk de Mol zouden kunnen zijn. Los de opdrachten op, 
speel de spelletjes (en maak vooral veel plezier). Elke 
reeks puzzels die je oplost geeft je een tip waarmee je 
een verdachte kunt uitsluiten. Stap voor stap kom je 
zo te weten wie de Mol is...

DE MOL PUZZELBOEK #2
PUZZELBOEK VOOR ECHTE MOLLENJAGERS 

puzzelen, detective, sabotage, tv-serie OOK VERKRIJGBAAR ALS DISPLAY!
€ 105
Displaydoos met 11 boeken 
150 x 210 x 90 mm 
ISBN 978 90 5924 960 8
verschijnt 15 februari 2021

9 789059 249608

DE MOL PUZZELBOEK #1 
STOND WEKENLANG 
IN DE TOP TIEN!

SMILEY PUZZEL 

ZOEK & VIND IN HET STADION

Puzzel erop los met deze sportieve zoekplaat van 
Smiley! Is je puzzel klaar? Zoeken maar! Waar is de 
bronzen beker? Hoeveel gouden bekers kun je tellen? 
Wie heeft een golfstick vast? Waar is de voetbal? Wie 
slaat de honkbal het stadion over? Kun je een sport 
bedenken die NIET op deze zoekplaat staat? Wij 
denken van niet!

5 407226 502519

CAP € 16,99 - PPD € 14,40
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407226502519
Productcode BABOS032
vanaf 8 jaar
verschijnt 15 maart 2021

SMILEY PUZZEL 

ZOEK & VIND OP HET STRAND

Is lekker op het strand liggen niks voor jou, maar 
puzzelen wel? Dan ben je met deze zonnige puzzel van 
Smiley uren zoet! Als de puzzel klaar is, kun je op zoek 
gaan naar gekke Smileys. Welke Smiley draagt een 
ananasbril? Waar is de Smiley met de gouden tand? 
Vind je de krokodil? En wat heeft die op zijn rug? Zoek 
het maar eens uit!

5 407226 502526

CAP € 16,99 - PPD € 14,40
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 540226502526
Productcode BABOS033
vanaf 8 jaar
verschijnt 15 maart 2021

*P
PD

: b
ru

to
 p

rij
s 

pe
r d

ee
l, 

w
aa

ro
p 

ko
rt

in
g 

w
or

dt
 g

eg
ev

en
. C

AP
: c

on
su

m
en

te
na

dv
ie

sp
rij

s

puzzelen, zoeken, sport, strand 

ZOEKPRET EN PUZZELFUN 
VOOR HET HELE GEZIN  
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EEN GAMMA BOORDEVOL FUN!

Het Mega Moppenboek 
ISBN 978 90 5924 316 3

€ 10,00

Mega Moppenboek 2 
ISBN 978 90 5924 700 0

€ 10,00

MOPPENBOEK
NOG MEER MOPPEN OM TE             !

HET MEGA

MOPPENBOEK
HET MEGA

Lachen. Gieren. Brullen.
Als je dit boek opent, is

 een lachkramp verzekerd!

Smiley,   , names, characters and all related indicia are owned 
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved. 

 NOG MEER MOPPEN OM TE             !

 MEGA         MOPPENBOEK HET

2

2

2

9789059247000

Welke        is een 
uitstekende goochelaar?

Een labracadabror! 

Cover_MEGA MOPPENBOEK 2 KAAT.indd   1 15/04/19   09:49

Smiley Pranks 
ISBN 978 90 5924 536 5

€ 12,95 

Smiley,   , names, characters and all related indicia are owned 
by The Smiley Company © 1971- 2018. All rights reserved. 

Place 
hologram 

here

9789059245365

100 GRAPPEN EN PLAGERIJEN OM 
UIT TE HALEN MET JE VRIENDEN!

SMILEY

SMILEY PRANKS

PRANKS

Wil je je vrienden ook af 
en toe eens plagen, maar 
heb je weinig inspiratie? 

Dan kan je met dit boek je 
vrienden stevig beetnemen.

Met deze 100 plaagstoten, 
practical jokes en grappen 

tover je bij iedereen een 
glimlach op het gezicht!

®

Smiley Party  
ISBN 978 90 5924 721 5

€ 12,99 

Smiley Vriendenboek 
ISBN 978 90 5924 577 8

€ 12,99

9 789059 245778

ONTDEK ALLE GRAPPIGE 
GEHEIMEN EN WEETJES 

OVER JE BESTE VRIENDEN!

TEKEN, SCHRIJF, KNIP 

EN PLAK EROP LOS MET DE 

MÉÉR DAN 150 STICKERS!

WEET JE WAT IK 

HET LEKKERSTE
 

VIND? 

MET MÉÉR DAN 

150
STICKERS!

SMILEY
VRIENDENBOEK

VRIENDENBOEK
SMILEY

®

®

STICKERS!

KEN JE MIJNFAVORIETE FILM?

Be You 
ISBN 978 90 5924 656 0 

€ 10,00

BE
Y  U

Smileyworld

BE Y  U

Dit boek is van jou, 
en van jou alleen!

Je kan écht alles in dit boek: 
schrijven, tekenen, kleuren,  
plakken, scheuren, bijten ...

Je doet wat je wilt!
er is maar één regel: 

BE
Y     U!

9 789059 246560

Smiley,   , names, characters and all related indicia are owned 
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved. 

School is Cool Vriendenboek 
ISBN 978 90 5924 723 9

€ 12,99

Wie ben ik? 
ISBN 978 90 5924 722 2 

€ 12,99

Quiz Madness 
ISBN 978 90 5924 651 5

€ 12,99

M  DNESS!

Smiley,   , names, characters and all related indicia are owned 
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved. 

Place 
hologram 

here

9789059246515

1800 SMILEY QUIZVRAGEN IN 6 THEMA’S

? ?

?

A

®

IN DIT BOEK VIND JE 1800 QUIZVRAGEN 
IN 6 VERSCHILLENDE THEMA’S:

GESCHIEDENIS • AARDRIJKSKUNDE
SPORT • WETENSCHAP • CULTUUR

WEETJES, BREINKRAKERS & DOE-VRAGEN

WIE WINT?

WAT MAAKT EEN QUIZ UITDAGEND?
SLIMME VRAGEN VOOR SLIMME SPELERS!

WAT MAAKT EEN QUIZ INTERESSANT?
GRAPPIGE WEETJES EN GEKKE VRAGEN!

WAT MAAKT EEN QUIZ OOK LEUK?
ZOTTE DOE-VRAGEN NATUURLIJK!

SMILEY QUIZ M   DNESS 

A

®

Waarheid, Durven of Doen 
ISBN 978 90 5924 615 7 

€ 12,99

Vakantie Puzzelboek 
ISBN 978 90 5924 753 6

€ 12,99

Dit vakantiepuzzelboek 
van Smiley zit boordevol

kruiswoordraadsels, Zweedse puzzels, 
doolhoven, geheimschrift, woordzoekers, 

moppen en nog veel meer. 
Met dit boek overleef je fluitend 

de saaiste vakantiedagen!

9789059247536

SMILEY
VAKANTIE
PUZZELBOEK

ANTI-VERVEELBOEK VOL SPELLETJES

SMILEY
VAKANTIE
PUZZELBOEK

ANTI-VERVEELBOEK VOL SPELLETJES

SMILEY VAKANTIE PUZZELBOEK

Smiley vakantiePuzzel COVER.indd   1Smiley vakantiePuzzel COVER.indd   1 3/04/2020   11:463/04/2020   11:46

Smiley Emo-Kwartet 
ISBN 978 90 5924 696 6

€ 10,00

Smiley Colour Game 
ISBN 978 90 5924 695 9 

€ 10,00

Smiley Sport Memo
ISBN 978 90 5924 754 3

€ 10,00

Smiley Party Spel 
ISBN 978 90 5924 755 0

€ 10,00

Display met 8 spelletjes 
ISBN 978 90 5924 806 9

€ 80,00 

Display met 32 moppenboekjes
ISBN 978 90 5924 878 6

€ 150,00 

Moppenboekjes - € 5,00 
101 geestige moppen 

 om je dood te lachen!  
ISBN 978 90 5924 879 3 

101 zotste moppen  
aller tijden!  

ISBN 978 90 5924 880 9 

101 gestoorde moppen  
om ongestoord te lezen op het toilet!  

ISBN 978 90 5924 882 3

101 grappige raadsels  
die je hersens doen kraken! 

ISBN 978 90 5924 881 6

8+ KIDS 8+ KIDS56 57



Hoe tem je een draak 
De ultieme drakengids
ISBN 978 90 5924 738 3 

€ 14,99 

Hoe tem je een draak
De beste uitvindingen
ISBN 978 90 5924 811 3

€ 14,99

Uitvinders labo
ISBN 978 90 5924 765 9

€ 19,99

De ultieme dinosaurus 
encyclopedie 

ISBN 978 90 5924 799 4
€ 19,99

MET
GRATIS

APP

Kids Labo 
ISBN 978 90 5924 699 7  

€ 19,99 

Junior Kids Labo 
ISBN 978 90 5924 727 7 

€ 14,99

Magische eenhoorns
Spelletjesboek

ISBN 978 94 9261 672 2
€ 9,99

Kittens & Puppy’s
Spelletjesboek

ISBN 978 90 5924 751 2 
€ 9,99 

Puzzelkids: 
Sudoku

ISBN 978 94 9261 661 6
€ 7,50

Puzzelkids: 
Getallenpuzzels

ISBN 978 94 9261 660 9
€ 7,50

Puzzelkids: 
Hersenkrakers

ISBN 978 90 5924 756 7 
€ € 7,50

Labyrint: 
Een mega doolhovenboek

ISBN 978 94 9261 659 3
€ 9,99

Mijn schaakspel
ISBN 978 94 9261 668 5

€ 12,50

I love Caticorns
ISBN 978 90 5924 818 2

€ 9,99 

Optische Illusies
Spelletjesboek

ISBN 978 9 05924 819 9 
€ 9,99 

Kleuren met nummers:
Rekensommen

ISBN 978 90 5924 757 4
€ 9,99

Atlas van de 
allergrootste reizen 

ISBN 978 90 5924 909 7
€ 19,99

MET
GRATIS

APP

IJs 
ISBN 978 90 5924 803 8

€ 19,99

Wat als prehistorische 
dieren vandaag leefden 
ISBN 978 90 5924 786 4

€ 13,99

Paarden 
ISBN 978 90 5924 386 6

€ 17,95

Waar of niet waar?
ISBN 978 90 5924 666 9

€ 17,99

Bescherm de natuur!
ISBN 978 90 5924 741 3

€ 17,95

Mijn grote boek vol spelletjes 
ISBN 978 90 5924 742 0

€ 17,99

8+ KIDS 8+ KIDS

GEBRUIK DE RODE LENS 
OM DE VERBORGEN INHOUD 
TE LATEN VERSCHIJNEN!

 

WAANZINNIGE MACHINES    
Jane Wilsher    
met illustraties van Andrés Lozano 

Hoe werkt je fiets, je koelkast, je computer, en hoe 
zit een duikboot, een drukpers, een raket in elkaar? 
Dat en nog zoveel meer zal je allemaal ontdekken in 
dit verrassende boek, met als extra een uitneembare 
kartonnen lens. Met duidelijke informatie en heerlijke 
illustraties is dit een topper voor alle jonge techniekers 
in spe.   

technologie, STEM, non-fictie, machines 

9 789059 249363

€ 14,99
250 x 250 mm 
48 blz. gebonden
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 936 3
vanaf 8 jaar 
NUR 228/231
YNTG Kinderen / tieners: algemeen: 
machines en hoe dingen werken
verschijnt 25 februari 2020  

BACKLIST

GEK OP SPELEND LEREN? 
ONTDEK NOG MEER 
SPELLETJES- EN 
NON-FICTIE BOEKEN!
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EERDER VERSCHENEN
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Bouwkunde – Tangram
EAN 5407006500414

BABOS003
CAP €14,99 - PPD €12,70

Technologie – Binaire puzzel
EAN 5407006500421

BABOS004
CAP €14,99 - PPD €12,70

Wiskunde – Pentomino
EAN 5407006500407

BABOS002
CAP €14,99 - PPD €12,70

Puzzelbox 
EAN 5407006500391

BABOS001
CAP €19,99 - PPD €16,94

STEM PUZZEL

BOUWKUNDE - PIRAMIDEPUZZEL

Kan jij de piramide uit de box halen? Als het niet meteen 
lukt, kijk dan even vanuit een andere hoek! Ruimtelijk 
inzicht en outside the box-denken – heb je hem? – zijn 
cruciaal om dit kleine raadsel op te lossen.

CAP €14,99
PPD €12,70

123 x 100 x 100 mm
Kartonnen doos met  

houten puzzel en quiz
EAN 5407006501329

Productcode BABOS017
vanaf 8 jaar

verschijnt 1 april 2021 

5 407006 501329

STEM PUZZEL
WETENSCHAP - MOLECULEPUZZEL

Het is tijd om die microscoop aan de kant te schuiven, 
want de echte wetenschapsles start hier! Ontwar de 
houten puzzelstukken en zet ze weer in elkaar. Het 
mag dan wel gemakkelijk klinken, maar dat is het 
zeker niet! Zal jij dit moleculaire mysterie kunnen 
ontrafelen?
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STEM PUZZEL

WISKUNDE - SUDOKU 

Fan van sudoku? Dan is dit eentje voor jou! Kan jij 
de blokjes zo neerleggen dat alle rijen en kolommen 
de cijfers 1 tot en met 9 bevatten? Maar let op! Elk 
cijfer mag slechts eenmaal voorkomen in elke rij en 
elke kolom. Ga de uitdaging aan en bewijs dat jij een 
wiskundig genie (in spe) bent!

CAP €14,99
PPD €12,70
115 x 115 x 100 mm 
Kartonnen doos  
met houten puzzel en quiz
EAN 5407006501312
Productcode BABOS016
vanaf 8 jaar
verschijnt 1 april 2021

5 407006 501312

CAP €14,99
PPD €12,70

150 x 150 x 40 mm
Kartonnen doos  

met houten puzzel
EAN 5407006501305

Productcode BABOS015
 vanaf 8 jaar

NUR 494 
verschijnt 1 april 2021 

5 407006 501305

PRIJSWIJZIGING 
VANAF  

1  APRIL 2021

WETENSCHAP MET EEN TWIST!
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JUNI 2021 – EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOETBAL

BAECKENS SPEELT MEE – ONTDEK HIER ONZE PROMO-ACTIES 
NAAR AANLEIDING VAN HET EK VOETBAL!

NU TIJDELIJK 
IN PRIJS 

VERLAAGD!*

Leven op Topford: 
De voetbalsisters

ISBN 978 90 8592 414 2

ISBN-13: 978-90-8592-414-2ISBN-13: 978-90-8592-414-2

De voetbalsisters
Het Topford College is in rep en roer: er wordt een 

voetbaltoernooi voor muizinnen georganiseerd op

Walviseiland! De Thea Sisters stellen meteen een

team samen en schrijven zich in. Als er uit totaal 

onverwachte hoek ook nog eens een trainer opduikt 

stormen ze zelfs op de finale af. Maar dan probeert 

een van de teams hen te bedonderen …

HOI, WIJ ZIJN DE

THEA SISTERS! 
Wij zijn studentes aan het Topford College op 

Walviseiland. Het leven op het college is altijd 

spannend: vriendschappen, verliefdheden en 

vele andere dingen houden ons dagelijks bezig. 

Er is altijd wel iets aan de poot!

www.theastilton.nl
www.geronimostilton.com

De Wakkere Muis

21 

DE VOETBALSISTERS

TS_LOT_21_De_Voetbalsisters_cover.indd   1 11-05-17   12:23

Geronimo Stilton: 
De voetbalkampioen

ISBN 978 90 5924 871 7

D
e voetbalkam

pioen

18

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

De voetbalkampioen
Heel Rokford was in de ban van het voetbal. Over een 

paar dagen zou de belangrijke finale om de Voetbalcup 
gespeeld worden tussen FC Tornado en Voetbalclub 

Ratjax. Wij, dat wil zeggen de familie Stilton, zijn 
natuurlijk voor Tornado, de voetbalclub van opa 

Wervelwind! En de kans was groot dat we zouden winnen, 
want wij hadden de super voetballer Johan Kuif!

Maar toen belde mijn opa me midden in de nacht wakker 
en kreeg ik een schokkend bericht: Johan Kuif was 

ontvoerd! 
Dit moest nog geheim blijven, maar mijn familie en ik 

moesten zo snel mogelijk op zoek gaan naar de dader om 
te zorgen dat de wedstrijd gewoon door kon gaan! 

Of ons dat gelukt is, lees je in dit spannende 
voetbalavontuur!

Achter in het boek staan ook speltips en 
andere weetjes over voetbal.

De Wakkere Muis

Mijn grote vraag- en  
antwoordboek:  

Voetbal
ISBN 978 90 5924 794 9

ONTDEK OOK ONZE NIEUWE REEKS
 AVONTUURLIJKE VOETBALVERHALEN 

VAN NICO DE BRAECKELEER!

Soccer City 1: Voetbalvrienden
ISBN 978 90 5924 775 8

€ 14,99

Soccer City 2: Spooktransfer
ISBN 978 90 5924 948 6

€ 14,99

€ 10

€ 10€ 5

*Actie geldig van 1 maart 2021 tot en met 20 juli 2021.

SPOOKTRANSFER

SPO
O

K
TRAN

SFER
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10+JUNIOR

GEWELDIGE LEESBOEKEN!

ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021!

Dit boek gaat niet  
over Mevrouw Moes  
en haar kakkerlakken 
ISBN 978 90 5924 398 9 
€ 14,95

Dit boek gaat wel  
over Mevrouw Moes  
en haar kakkerlakken 
ISBN 978 90 9524 649 2
€ 14,95

Manon op de manege - € 14,99
De paardenprinses ISBN 978 90 5924 260 9
Het ponytoernooi ISBN 978 90 5924 301 9
De babypony ISBN 978 90 5924 145 9 
Het ponyparadijs ISBN 978 90 5924 392 7
De ponyshow ISBN 978 90 5924 564 8
Ponyliefde ISBN 978 90 5924 670 6 

Dagboek ISBN 978 90 5924 607 2 - €12,99

Het kattenmeisje - € 14,99
Groene klauwen ISBN 978 90 5924 763 5
De babypoesjes ISBN 978 90 5924 774 1

Dessertvorkjes en andere 
belangrijke dingen
ISBN 978 90 5924 758 1
€ 15,99

Spirit - € 12,99
Het dagboek van Lucky ISBN 978 90 5924 706 2  
Het dagboek van Pru ISBN 978 90 5924 717 8 
Het dagboek van Abigail ISBN 978 90 5924 769 7 
Vakantiebrieven ISBN 978 90 5924 807 6

Spirit - € 14,99
Vraag het aan Lucky  ISBN 978 90 5924 770 3

Het Magische Eenhoorn Genootschap
Het Magische Eenhoorn Genootschap  ISBN 978 90 5924 631 7  € 17,50
De Gouden Eenhoorn  ISBN 978 90 5924 728 4  € 17,50
Het officiële kleurboek  ISBN 978 90 5924 817 5  € 10,00
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9 789059 249387

€ 17,99
130 x 206 mm
288 blz. gebonden 
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 938 7
vanaf 10 jaar 
NUR 283/284
YFH Kinderen / tieners: fictie: fantasy
verschijnt 6 april 2021  

STORMWACHTER 

DE STRIJD OM ARRANMORE   
Catherine Doyle     
vertaald door Maria Postema  

Er is een week verstreken sinds Fionn op het strand 
van Arranmore tegenover Morrigan stond en afscheid 
moest nemen van zijn opa. Nu kammen Morrigans 
broers het eiland uit naar iedereen die sterk genoeg is 
om een gevaar voor hen te vormen. Ondertussen kost 
het de Merrows steeds meer moeite om de toenemen-
de krachten van de Zwarte Rotsen in toom te houden.

En in een onbekende laag van het eiland is een beto-
verde eik verborgen, die kan vertellen waar Dagda, de 
laatste tovenaar, begraven ligt. Fionn, Shelby en Sam 
hebben al hun hoop op Dagda gevestigd in de strijd 
tegen Morrigan. Ze moeten hem zo snel mogelijk vin-
den – voordat het te laat is.

magie, humor, avontuur

EEN KRACHTIGE AFSLUITER 
VAN EEN MAGISCHE SERIE 
MET REALISTISCHE PERSONAGES! 

Stormwachter is zo’n wondermooie serie. Kinderen én volwassenen die graag echt ontsnappen en verdwij-
nen naar een andere wereld via boeken, zullen deze verhalen geweldig vinden. De magische wereld rond 
het Ierse eiland Arranmore is prachtig opgebouwd en uitgewerkt, en ook de magie is heel origineel: die zit 
namelijk vervat in kaarsen.

De personages in dit boek zijn geweldig realistisch 
en herkenbaar neergezet.
Fionn is geen held, maar een heel gewone jongen, met onzekerheden en angsten, die soms in de clinch ligt 
met zijn oudere zus en niet altijd weet hoe hij de dingen moet aanpakken. 

Dit is een 11-jarige zoals wij er allemaal wel een kennen, en zoals we misschien vroeger zelf ook waren. Het 
zorgt ervoor dat het boek voor alle leeftijden heel herkenbaar wordt, ondanks het magische aspect.

Dat magische aspect wordt versterkt door de prachtig uitgewerkte beschrijvingen. De stormen, woeste 
golven, felle winden en groene, glooiende vlaktes dragen alleen maar bij aan een heerlijk feërieke, magi-
sche sfeer die je haast kan proeven en ruiken. Het verhaal is lekker spannend en fantastisch vertaald door 
Maria Postema.

TIP VAN DE UITGEVER 

Lise

EERDER VERSCHENEN

Stormwachter
De verdwenen zeekrijgers

ISBN 978 90 5924 642 3
€ 17,99

Stormwachter
De kaarsenmaker van Arranmore

ISBN 978 90 5924 583 9
€ 17,99

Deep magic and an epic battle between good and evil swirl around two very ordinary siblings. If 
they can master their jealousy and rivalry, they may be able to save not only the island, but their 
own family. Irish legends collide with modern times in a fast-paced, magical tale about the ordi-
nary becoming extraordinary. (…) A distinctive fantasy with depth, humor, and heart. 
– Kirkus Review

Het is zo’n emotioneel deel en het deed me zoveel gevoelens voelen. Waar ik ook van hou is de 
vriendschap tussen Fionn, Shelby en Sam. Dat was zo geweldig om te lezen! Ik raad deze serie echt 
hard aan, het is voor jong en oud!
– Axelles Books

Geloof mij, of je nu 10 jaar bent of 24, 35, 67 of ouder… Deze serie wil je ECHT lezen!
– Heavenleigh Books

Het is een onwijs avontuurlijk verhaal waarin magie op een hele unieke manier is neergezet.
– Magic of Books 

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!
  Betaalde social media campagne met leuke boekentrailer
  Recensies door Young Adult bloggers
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Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

€ 14,99
145 x 190 mm 
224 blz. gebonden
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 964 6
vanaf 10 jaar 
NUR 283
YFA Kinderen / tieners: fictie: 
klassieke fictie
verschijnt 5 februari 2021

KLASSIEKERS GERONIMO STILTON 

DE BENDE VAN DE ZWARTE PIJL 

Dit bloedstollende verhaal, oorspronkelijk geschreven 
door R.L. Stevenson, speelt zich af tijdens de woelige 
tijd van de Rozenoorlogen in het vijftiende-eeuwse  
Engeland. De Zwarte Pijl is de naam van een groep  
rebellen, die zich verzet tegen het schrikbewind van een 
lokale heerser, Sir Daniel Brackley. 
Dick Shelton, de pleegzoon van Brackley, raakt steeds 
verder verwikkeld in de strijd van de rebellen, naarmate 
hij meer over de wandaden van zijn voogd te weten 
komt. Zou die misschien ook iets te maken kunnen  
hebben met Dicks verdwenen vader? En wie is toch die 
mysterieuze John Matcham?

Dit Robin Hood-achtige verhaal is spannend van de  
eerste tot de laatste bladzijde, erewoord van Stilton!

avontuur, geschiedenis, klassieker

prinsessen, spanning, magie

Alleen gelaten in Ivarrs Zwarte Toren, merken de zes 
Prinsessen van de Dageraad niet dat er een vreselijke 
toverspreuk over hen uitgesproken is. Alleen Sybil 
lijkt te beseffen dat de steeds vaker voorkomende 
ruzies niet uit henzelf komen, maar niemand luistert 
naar haar en uiteindelijk komt het tot een schijnbaar 
onoverkomelijke aanvaring. De zes meisjes besluiten 
dus uit elkaar te gaan en verliezen daarmee het enige 
echte voordeel dat ze hadden op hun vijand: hun  
verbondenheid!

Net als ze het Duistere Rijk met zijn kwade invloeden 
achter zich hebben gelaten, beseffen ze pas dat ze een 
fout gemaakt hebben … maar dan is het al te laat. De 
meisjes gaan alleen verder en hebben geen idee hoe 
ze elkaar moet opsporen. Ze moeten allerlei vreselijke 
gevaren trotseren, maar zelfs op het donkerste  
dieptepunt geven ze de hoop niet op …

€ 16,99
145 x 205 mm

288 blz. gebonden
zwart-wit

ISBN 978 90 5924 966 0
vanaf 10 jaar
NUR 282/283

YFH Kinderen / tieners: fictie: fantasy
verschijnt 12 mei 2021

EERDER VERSCHENEN

Prinsessen van de Dageraad 
deel 1: Elin

978 90 8592 535 4
€ 16,95

Prinsessen van de Dageraad 
deel 2: Nemis

ISBN 978 90 5924 853 3
€ 16,99

9 789059 249646 9 789059 249660

THEA STILTON • SYBIL  (DEEL 3)

PRINSESSEN VAN DE DAGERAAD

BACKLIST DE KLASSIEKERS VAN GERONIMO STILTON!
9789085921967 De avonturen van Tom Sawyer € 14,99

9789085923862 De kleine prinses € 14,99

9789085920854 De reis om de wereld in 80 dagen € 14,99

9789085923435 De zwarte piraat € 14,99

9789085922469 Gullivers reizen € 14,99

9789085921493 Heidi € 14,99

9789085922827 Het monster van Frankenstein € 14,99

9789054613992 Koning Arthur € 14,99

9789054616740 Peter Pan € 14,99

9789085924555 Reis naar het middelpunt van de aarde € 14,99

9789085921301 Robin Hood € 14,99

9789085920809 Schateiland € 14,99

9789085923664 Sherlock Holmes € 14,99

9789054646733 Twintigduizend mijlen onder zee € 14,99

9789085923022 Moby Dick € 14,99

9789059248557 De sneeuwkoningin € 16,99*

9789059248564 Het spook van de opera € 16,99*

PRIJSWIJZIGING VANAF 1 JANUARI 2021

* Huidige prijs blijft geldig

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

DE CONCLUSIE VAN 
EEN SPANNENDE 
FANTASYREEKS!

KLASSIEKER UIT 
DE LITERATUUR, 
NAVERTELD DOOR 
GERONIMO STILTON
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9 789059 249295

€ 24,99
272 x 370 mm 
80 blz. gebonden, met folie
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 929 5
vanaf 10 jaar 
NUR 280/283
YNXB1 Kinderen / tieners: algemeen:
bovennatuurlijke en mythologische 
wezens: draken
verschijnt 15 maart 2021  

 

DE DRAKENARK   
Curatoria Draconis     
met illustraties van Tomislav Tomić 
vertaald door Astrid Staartjes 
Sluit je aan bij het drakenbeschermersteam en maak 
kennis met de magnifieke draken aan boord van De 
Drakenark. Deze reis leidt je naar alle continenten, op 
zoek naar deze geheimzinnige wezens. Je leert alles 
over hun natuurlijke leefomgeving, de specifieke ken-
merken van elke drakensoort, en hoe de draken het 
best beschermd kunnen worden. Het grote formaat 
en de geweldige cover met folie (kijk ook uit naar een 
wondermooie verrassing op het einde van het boek!) 
zorgen ervoor dat dit het ideale naslagwerk is voor 
drakenliefhebbers. Word jij ook drakenexpert? 

draken, fantasy, mythische wezens 

EEN FANTASTISCH CADEAUBOEK 
MET PRACHTIGE ILLUSTRATIES 
DIE JE ONDERDOMPELEN IN 
DE WERELD VAN DRAKEN! 

De Drakenark behoort tot het type boeken waar je in één oogopslag verliefd op wordt. Het heeft een 
geweldig groot formaat, wat ervoor zorgt dat er extra veel te zien en ontdekken is op elke bladzijde. En 
dat formaat leent zich ook uitstekend tot de prachtige illustraties van Tomislav Tomić. Zijn stijl is tijdloos, 
perfect voor magische en fabelachtige decors, en heel gedetailleerd. Zo zal je elke schub, elke stekel, elke 
lijn op het lichaam van de draken, elk blaadje in de bomen, elk steentje in de bergen kunnen tellen. Het 
werk van Tomić zag je misschien al eerder in De poppenmaker van Krakau (Van Halewyck, 2017), in de geïl-
lustreerde versie van de Hogwarts Library set van JK Rowling (oa Fantastic Beasts and where to find them, 
Bloomsbury, 2017), en in het officiële kleurboek van Game of Thrones (HarperVoyager, 2015). 

Dit boek zal je helemaal meeslepen in de wereld van de draken, die dichter bij ons lijken te staan dan ver-
wacht. Hun leefwereld wordt erg realistisch voorgesteld. Het zal je na het lezen van dit boek dan ook niet 
verbazen tijdens een boswandeling zomaar een draak tegen te komen. Kortom, dit is een uitgave waar 
zowel kinderen als volwassenen jarenlang geniet van zullen hebben.   

TIP VAN DE UITGEVER 

Evelyne

Bekijk het 
boek hier!

Kleurplaat

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR70 71

https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/10/Kleurplaat-Drakenark-1-scaled.jpg
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/Binnenwerk-Drakenark-voor-digitaal.pdf
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/Binnenwerk-Drakenark-voor-digitaal.pdf
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9 789059 249509

€ 17,99
130 x 206 mm   
400 blz. gebonden 
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 950 9
vanaf 10 jaar 
NUR 283/284 
YFP Kinderen / tieners: fictie:
natuur- en dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners:
fictie: fantasy 
verschijnt 12 april 2021  

Erin Hunter
vertaald door  Pauline Akkerhuis

De geestkatten hebben gesproken: om te overleven, 
moeten de bergkatten groeien en zich verspreiden 
als de vlammende ster. Heldere Hemel wil dat ze zich 
eerst herenigen, maar slechts een pootvol katten is 
bereid om zich bij hem aan te sluiten. Terwijl Grote 
Schaduw het plan heeft om een nieuw kamp in het 
sparrenbos op te zetten, is Rimpelrivier tevreden met 
zijn kamp aan de rivier en Windrenner met haar nieu-
we woonplek op de hei. Iedere kat moet nu beslissen 
waar hij zich vestigt en waar zijn loyaliteit ligt.

WARRIORCATS
HET ONTSTAAN VAN DE CLANS 

HET VERSCHEURDE WOUD    

Boek 2: Donderwolken
ISBN 978 90 9524 675 1 

€ 17,99

Boek 1: Het zonnepad
ISBN 978 90 5924 637 9

€ 17,99 

Boek 3: Het eerste gevecht   
ISBN 978 90 5924 676 8

€ 17,99

Boek 4: De felle ster  
ISBN 978 90 5924 910 3

€ 17,99

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR
fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

DEZE SERIE IS EEN MUSTHAVE
 VOOR ELKE FANTASY-FAN!

ONTDEK DE SERIE 
‘HET ONTSTAAN VAN DE CLANS’!
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SERIE 1
9789078345176 Boek 1: De wildernis in € 17,99

9789078345190 Boek 2: Water en vuur € 17,99

9789078345275 Boek 3: Geheimen € 17,99

9789078345312 Boek 4: Voor de storm € 17,99

9789078345473 Beok 5: Gevaar! € 17,99

9789078345541 Boek 6: Vuurproef € 17,99

9789059246720 Jubileumeditie De wildernis in - geïllustreerde luxe-uitgave € 24,99

SERIE 2 DE NIEUWE PROFETIE
9789059240698 Boek 1: Middernacht € 17,99

9789059240728 Beok 2: Maannacht € 17,99

9789059240742 Boek 3: Dageraad € 17,99

9789059240353 Boek 4: Sterrenlicht € 17,99

9789059240667 Boek 5: Schemering € 17,99

9789059240926 Boek 6: Zonsondergang € 17,99

SERIE 3 DE MACHT VAN DRIE
9789059244214 Boek 1: Het tweede gezicht € 17,99

9789059244481 Boek 2: De duistere rivier € 17,99

9789059241688 Boek 3: Verbannen € 17,99

9789059242043 Boek 4: Eclips € 17,99

9789059242630 Boek 5: Lange schaduwen € 17,99

9789059242883 Boek 6: Zonsopgang € 17,99

SERIE 4 TEKEN VAN DE STERREN
9789059244719 Boek 1: De vierde leerling € 17,99

9789059245082 Boek 2: Echo in de verte € 17,99

9789059245563 Boek 3: Stemmen in de nacht € 17,99

9789059245983 Boek 4: Spoor van de maan € 17,99

9789059246393 Boek 5: De vermiste krijger € 17,99

9789059246409 Boek 6: De laatste hoop € 17,99

9789059242647 Supereditie: Vuursters missie € 24,99

9789059244504 Supereditie: Blauwsters voorspelling € 24,99

9789059245990 Supereditie: Terugkeer van de HemelClan € 24,99

9789059246430 Supereditie: Geeltands geheim € 24,99

9789059248021 Supereditie: Kromsters belofte € 24,99

9789059245914 Mini Avontuur: Wolksters reis € 7,50

9789059246232 Mini Avontuur: Tijgerklauws woede € 7,50

9789059246249 Mini Avontuur: Gansveders vloek € 7,50

9789059247598 Mini Avontuur: Spikkelblads hart € 7,50

9789059247871 Mini Avontuur: Roodstaarts schuld € 7,50

9789059245921 Gids voor krijgskatten: De wereld van de Clans € 14,99

9789059247604 Gids voor krijgskatten: Oorlogen van de Clans € 14,99

9789059243330 WarriorCats schetsboek € 13,99

9789059244467 WarriorCats dagboek € 13,99

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

WarriorCats Box Serie II 
De nieuwe profetie  

ISBN 978 90 5924 125 1
€ 59,95

WarriorCats Box Serie III 
De macht van drie
ISBN 978 90 5924 641 6

€ 59,95

WarriorCats Box Serie I
ISBN 978 90 5924 441 2

€ 59,95

WarriorCats Box Serie IV 
Teken van de Sterren

ISBN 978 90 5924 911 0
€ 59,95
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ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021!

IJs 
ISBN 978 90 5924 803 8

€ 19,99

Wat als prehistorische 
dieren vandaag leefden 
ISBN 978 90 5924 786 4

€ 13,99

Black Beauty 
ISBN 978 90 8183 729 3

€ 15,00

De wildernis in, luxe-editie
ISBN 978 90 5924 672 0

€ 24,99

10+ JUNIOR

12+TEENS
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12+ TEENS 12+ TEENS

Bravelands 1 • De Outsider
ISBN 978 90 5924 507 5

€ 17,99

Bravelands 3 • De Opstand
ISBN 978 90 5924 588 4

€ 17,99

Bravelands 2 • De Regelbrekers
ISBN 978 90 5924 547 1

€ 17,99

Bravelands 4 • De Schaduwen
ISBN 978 90 5924 713 0

€ 17,99

ONTDEK DE HELE SERIE
EEN LEEUW

Verbannen uit zijn troep.
EEN OLIFANT

Kan de beenderen van de doden lezen. 
EEN BAVIAAN

Rebellerend tegen zijn lotsbestemming.

‘Ik heb dit boek in 1 dag uitgelezen!’
Juf Willemijn op All Stars over Bravelands – De Opstand

Bravelands 5 • De Zielvreters
ISBN 978 90 5924 761 1

€ 17,99

BACKLIST

Erin Hunter
vertaald door  Sandra Hessels 

Na vele seizoenen heeft de Grote Kudde zich verenigd 
in de strijd tegen Titaan. Hij is nu zo machtig geworden 
dat zelfs Fier, die gezworen heeft de dood van zijn va-
der te wreken, de losgeslagen leeuw niet in zijn eentje 
aankan. Doorn heeft misschien wel een plan om Titaan 
ten val te brengen, maar daarvoor heeft hij de hulp 
nodig van alle dieren van Bravelands. Zij moeten dan 
ook beslissen hoeveel ze op het spel willen zetten en 
of ze bereid zijn zich op te offeren voor het algemeen 
belang van de savanne.

Bravelands is een episch dierenavontuur vol spanning 
en intrige. De serie telt nu zes delen, en is een aanrader 
voor de fans van Erin Hunter.

BRAVELANDS  

DE BELOFTE    

savanne, spanning, fantasy, mysterie  

9 789059 249530

€ 17,99
130 x 206 mm 
352 blz. gebonden 
zwart wit 
ISBN 978 90 5924 953 0
vanaf 12 jaar 
NUR 284
YFP Kinderen / tieners: fictie: 
natuur- en dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners: fictie: fantasy  
verschijnt 12 april 2021 

AFSLUITER 
VAN DE POPULAIRE REEKS!
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12+ TEENS

14+YA

ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021!

Twee fonkelrode sterren 
in de blinkend witte sneeuw 

ISBN 978 90 5924 726 0
€ 19,99 

Het mysterieuze horloge 
van Walker & Dawn

ISBN 978 90 5924 600 3
€ 16,95 

De verloren bloem 
van de sjamaan

ISBN 978 90 5924 789 5
€ 19,99 

Jane Doe
Doolhof der dimensies
ISBN 978 90 5924 710 9 

€ 19,99

Sleutel der Zielen
ISBN 978 90 5924 711 6  

€ 19,99
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BACKLIST BACKLIST

€ 22,50
130 xx 206 mm
456 blz. hardcover
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 667 6
vanaf 14 jaar
NUR 284
YFE Kinderen / tieners: fictie: speculatieve, 
dystopische en utopische fictie

DOR

De droogte houdt nu al een hele tijd aan. Het leven is 
een eindeloze lijst van verboden geworden: verboden 
de tuin te besproeien, verboden het zwembad te 
vullen, verboden lang te douchen.

Totdat er opeens nergens meer een druppel uit de 
kraan komt.

De media besteden nauwelijks aandacht aan de 
‘Tap-Toe’, zoals ze het verschijnsel hebben gedoopt. 
Net als de rampenbestrijding hebben ze de handen 
vol aan een orkaanramp in een andere staat die 
sensationelere beelden oplevert. Ondertussen ver-
andert Alyssa’s rustige wijkje in een mum van tijd in 
een oorlogsgebied: ooit bevriende buurtbewoners 
komen lijnrecht tegenover elkaar te staan in hun 
radeloze zoektocht naar water.

Wanneer haar ouders op een dag niet terugkeren en zij 
en haar broertje de dood in de ogen kijken, ziet Alyssa 
zich gedwongen drastische beslissingen te nemen.

Neal en Jarrod Shusterman 
vertaald door Lydia Meeder

Dit is dé klimaatthriller die je moet lezen! 

Binnenkort verfilmd door 
Paramount Pictures!

Posters, postkaartjes en leesexemplaren beschikbaar! 
Vraag ernaar via marketing@baeckensbooks.be

‘Op het moment dat we dit lazen, wisten we meteen dat dit een heel belangrijk boek 
zou worden. Wij zijn uiteraard heel trots dat het nu ook op zo’n mooie manier bekroond 
wordt. Het thema van Dor wordt elke dag relevanter, en wij hopen dat zoveel mogelijk 

mensen dit boek lezen… en er dan ook uit leren.’
– Reactie uitgever Baeckens 

‘Het boek Dor van Neal en Jarrod Shusterman begint zonder aanloop: er heerst droogte 
in Californië, uit de kraan van het gezin van tiener Alyssa en haar broertje Garrett komt 

geen druppel water meer. Het is de start van een zinderende pageturner, waarin de 
gestopte watertoevoer voor paniek onder de bevolking zorgt. Mensen gaan hamsteren, 

er zijn irritaties en er volgt geweld. Terwijl de personages steeds dorstiger worden, 
verschuift de wanhoop en daarmee de menselijkheid.

Dor is opgebouwd rond een meervoudig ik-perspectief van vijf jongeren die proberen te 
overleven en elkaar in dat doel vinden. Deze schrijvers laten met grote, verhalende kracht 

zien dat zelfs een tijdelijke, plaatselijke droogte al een ramp zonder weerga kan zijn. Er 
is achterdocht, er zijn geheimen en tegenstrijdige belangen. Deze toekomstroman bevat 

zo’n overtuigend en angstaanjagend realisme, dat je als lezer de droogte fysiek begint te 
voelen. “Het wordt steeds pijnlijker om lucht langs mijn stembanden te persen en ik kan 

niet de enige zijn die daar last van heeft.”
 – Juryverslag CPNB

Met veel trots kondigen wij ook aan dat Baeckens de veelbesproken trilogie 
Arc of a Scythe van Neal Shusterman zal vertalen in 2021!

Lezers op Goodreads over Scythe:

‘A MUST MUST MUST READ.’

‘I’m in awe. I’m in love. I’m blown away by what I’ve just read.’ 

‘This is deliciously mind blowing, entertaining, heart throbbing, visionary, 
intelligent, powerful and fantastic page-turner!’

‘Wow - I am so thrilled and honoured to 
have won the award!’

– Reactie Neal Shusterman

9 789059 246676
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BACKLIST BACKLIST

TEAM MORTIS 
BJORN VAN DEN EYNDE

TEAM MORTIS 
BJORN VAN DEN EYNDE

Kristalkinderen
ISBN 978 90 5924 136 7

€ 17,99

Bloedlijst
ISBN 978 90 5924 262 3

€ 17,99

De Spiegelmoorden
ISBN 978 90 5924 451 1

€ 17,99

Blind Verdriet
ISBN 978 90 5924 683 6 

€ 17,99

De Bende van Venus
ISBN 978 90 5924 007 0

€ 17,99

Het Dodenspel
ISBN 978 90 5924 054 4

€ 17,99

De Zwarte Zon
ISBN 978 90 5924 089 6

€ 17,99

Engel des Doods
ISBN 978 90 5924 610 2

€ 17,99

Het Romeo & 
Juliet Mysterie

ISBN 978 90 7782 684 3
€ 17,99
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‘Eén van de beste boeken 
die ik ooit las. Sprakeloos.’
Goodreads*****

 
De Noorse tienersterren en influencers Livia Holt en Finn Thorsen worden ontvoerd en 
zijn beiden gedoemd te sterven tijdens een luguber spelletje. Slechts één van hen kan 
aan de dood ontsnappen, als de andere beslist om zijn leven te offeren voor zijn geliefde.
 
De hoop dat het om een eenmalige vergelding gaat, sterft snel uit. Nadat opnieuw twee 
geliefden de dodelijke test moeten doorstaan, krijgt een derde potentieel slachtoffer een 
vreemde post op haar sociale media. Ruth Bentzen weet op dat moment niet eens dat ze 
binnen 48 uur dood zal zijn.
 
Teamleidster Celine Schield zit met de handen in het haar. Het enige teamlid dat snel 
genoeg kan infiltreren om een nieuw drama te voorkomen, wordt actief gezocht voor 
moord en is voortvluchtig. Kunnen de jongens uit Erika’s ex-team haar snel genoeg 
vinden? En is het überhaupt wel een slim idee het tienermeisje compleet off the record in 
te schakelen?
 
De risico’s en de inzet waren voor Erika nooit zo hoog…

Bjorn Van den Eynde is een 
jeugdauteur, scenarist en regisseur 
uit Lier, België. Hij schreef naast Team 
Mortis ook films en tv-scenario’s. De 
eerste film die hij schreef, won de Ensor 
voor beste jeugdfilm.

Jongeren die voor het team werken, 
moeten alles en iedereen achterlaten. 
Hun dood wordt in scène gezet en al 
hun sporen voorgoed uitgewist.

9 789059 247321
www.teammortis.be
www.team-mortis.nl
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team mortis 3.indd   Alle pagina's 12/09/19   14:03

De Slaventocht
ISBN 978 90 5924 732 1 

€ 17,99

DE SUCCESVOLLE THRILLERREEKS DIE JONGEREN OP 
EEN ROLLERCOASTER VOL SPANNING MEENEEMT!

Stille Waters
ISBN 978 90 5924 914 1

€17,99
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14+ YA

VOLWASSENEN

ONZE LEESTIPS VOOR JEUGDBOEKENMAAND 2021!

Adem 2 – IJs
ISBN 978 90 5924 612 6

€ 15,99

Adem 3 – Vuurstorm
ISBN 978 90 5924 685 0

€ 15,99

Adem 4 – Oase
ISBN 978 90 5924 686 7

€ 15,99

Adem 1 – Tsunami
(paperback)

ISBN 978 90 5924 796 3 
€ 10,00

Het College box
ISBN 978 90 5924 735 2

€ 29,99

Een vloek zo eenzaam
ISBN 978 94 6349 173 0

€ 19,99

BRON - Ziel
ISBN 978 90 5924 776 5

€ 17,99
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Beluister de 
Eurovisite 
podcast!

Niet-
geredigeerd 

leesfragment 

VOLWASSENEN VOLWASSENEN

‘Ik groeide op in de jaren ’80. Het Songfestival was een event waar we elk jaar met de hele fami-
lie naar uitkeken. En dat is het nog steeds. De commotie, de show, de liedjes, de commentaren. 
Ik herinner me nog de verontwaardiging toen Pas de Deux België zou gaan vertegenwoordigen. 
Maar dan, in 1986… Ik was 11 toen ik Sandra Kim zag winnen. Onvergetelijk. Met de hele klas 
hebben we toen J’aime la vie ingestudeerd, ik kan het nog steeds van begin tot eind zingen (niet 
weglopen, ik doe dat alleen als niemand het kan horen). Het Songfestival heeft een plek in mijn 
hart, en ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Dit begeesterd geschreven naslagwerk boordevol 
foto’s en verhalen zal een groot publiek bekoren. Net als het festival zelf.’

TIP VAN DE UITGEVER

Liesbeth
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65 JAAR BELGIË OP HET SONGFESTIVAL 
ALLE ARTIESTEN, ALLE VERHALEN    

9 789059 249394

€ 24,99
170 x 240 mm 
400 blz. softcover 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 939 4
NUR 666/669
AVM Muziekgeschiedenis 
AVP Muzikanten, zangers, bands en groepen 
AVLP Populaire muziek
1DDB België 
verschijnt 17 maart 2021

pop culture, muziek, Songfestival, België

Jonathan Hendrickx 
& Jasper Van Biesen
met een voorwoord van Peter Van de Veire  

Van fel boegeroep in de zaal tot dubieuze puntenver-
delingen. Van verrassende of vergeten ex-deelnemers 
(Jacky Lafon, Natalia, Marijn Devalck…) tot vernie-
tigende kritiek op erbarmelijke liedjes. De Belgische 
preselecties voor het Eurovisiesongfestival lieten nie-
mand onberoerd. 

Doorheen de decennia stapelden de chaotische situ-
aties en drama’s zich op, maar nog nooit werden ze 
allemaal opgetekend in één overzichtelijk boek. In dit 
naslagwerk boordevol smeuïge verhalen en anekdotes 
komen ook de artiesten zelf aan het woord. 

Het idee voor dit boek ontstond door de succesvolle 
podcast Eurovisite, waarin de auteurs met Belgische 
ex-Songfestivalkandidaten praten over hun deelname. 
Die interviews worden nu in boekvorm gegoten, maar 
dat is lang niet alles. Het boek zal elke Songfestival- 
editie sinds 1956 uitvoerig bespreken. Het bestaande 
aanbod interviews wordt ook uitgebreid met nieuwe 
artiesten.

HET EUROVISIESONGFESTIVAL
Het Eurovisiesongfestival bestaat sinds 1956 en is de meest beke-
ken muziekwedstrijd ter wereld, met ruim 40 deelnemende lan-
den en om en bij de 200 miljoen kijkers voor de twee halve finales 
en de finale. België won één keer, met Sandra Kim in 1986. In 2020 
werd de wedstrijd voor het eerst in zijn geschiedenis afgelast om-
wille van het coronavirus. De editie van 2021 wordt de 65e, staat 
gepland voor 18, 20 en 22 mei en vindt plaats in Rotterdam.

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Auteurs zijn beschikbaar voor interviews
  Boekpresentatie 
  Betaalde social media campagne 

 met leuke boektrailer

Jonathan Hendrickx (rechts op de foto) werkt als doctoraatsonderzoeker aan 
de Vrije Universiteit Brussel en is hoofdredacteur van Songfestival.be. 

Jasper Van Biesen (links op de foto) is journalist en communicatieverantwoor-
delijke. Beiden verschenen al meermaals in de media als Songfestivalexperts en 
zijn mede-oprichters van Songfestival.be, de grootste BeNeLux website over 
de internationale liedjeswedstrijd. 

HET EERSTE BOEK OVER DE BELGISCHE 
SONGFESTIVALGESCHIEDENIS
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https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/NEW-65-jaar-Belgie-op-het-Songfestival-BINNENWERK3.pdf
https://songfestival.be/eurovisite/beluister-alle-afleveringen-van-eurovisite/
https://songfestival.be/eurovisite/beluister-alle-afleveringen-van-eurovisite/
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/NEW-65-jaar-Belgie-op-het-Songfestival-BINNENWERK3.pdf
https://songfestival.be/eurovisite/beluister-alle-afleveringen-van-eurovisite/
https://songfestival.be/eurovisite/beluister-alle-afleveringen-van-eurovisite/
https://songfestival.be/eurovisite/beluister-alle-afleveringen-van-eurovisite/
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/NEW-65-jaar-Belgie-op-het-Songfestival-BINNENWERK3.pdf
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/NEW-65-jaar-Belgie-op-het-Songfestival-BINNENWERK3.pdf
https://baeckensbooks.com/app/uploads/2020/09/NEW-65-jaar-Belgie-op-het-Songfestival-BINNENWERK3.pdf


VOLWASSENEN VOLWASSENEN

UREN PUZZELPLEZIER!

Woordzoekers 
ISBN 978 90 5924 771 0

€ 10,00

Sudoku & Samurai 
ISBN 978 90 5924 772 7

€ 10,00

Binairo®
ISBN 978 90 5924 826 7

€ 10,00

Zweedse puzzels
ISBN 978 90 5924 825 0

€ 10,00

WE LOVE woordpuzzels 
ISBN 978 90 5924 908 0 

€ 6,99

WE LOVE cijferpuzzels 
ISBN 978 90 5924 906 6 

€ 6,99

WE LOVE Sudoku 
ISBN 978 90 5924 902 8 

€ 6,99

WE LOVE Binairo®
ISBN 978 90 5924 903 5 

€ 6,99

WE LOVE hersenkrakers  
ISBN 978 90 5924 907 3 

€ 6,99

WE LOVE Zweedse puzzels 
ISBN 978 90 5924 904 2 

€ 6,99

WE LOVE Woordzoekers 
ISBN 978 90 5924 905 9 

€ 6,99

BACKLIST

CLOUDBERRIES PUZZELS

puzzelen, ontspanning  Goodbye, boring puzzles. Hello Cloudberries.

Cloudberries puzzels 
CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes 
250 mm x 250 mm x 65 mm 
voor volwassenen 

PPD: bruto prijs per deel, 
waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs.

Puzzel Gradient 
EAN 5060602330030

Puzzel Pixels 
EAN 5060602330153

Puzzel Botany 
EAN 5060602330023

Puzzel Flowers 
EAN 5060602330061

Puzzel Symmetry 
EAN 5060602330160

Puzzel Origami 
EAN 5060602330092

BACKLIST

Puzzel Crossroads 
EAN 5060602330153

Puzzel Mountain 
EAN 5060602330023
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ONS AANBOD ONTDEKKEN, 
BESTELLINGEN PLAATSEN, 
EEN GEZELLIGE BABBEL SLAAN? 
ONS TEAM STAAT STEEDS VOOR JE KLAAR!

SALES

Stijn Baeckens Karl Daeseleire
+32 475 29 78 86 +32 476 26 87 40
stijn@baeckensbooks.be karl@baeckensbooks.be

Rita Van Ginderdeuren Wim Scheirsen
+32 473 34 41 99 +32 474 94 01 59
rita@baeckensbooks.be wim@baeckensbooks.be

MARKETING BESTELLINGEN

Klaartje De Boeck Sofie Pots
+32 474 84 59 80 +32 15 71 56 53
marketing@baeckensbooks.be sofie@baeckensbooks.be

mailto:stijn%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Sales
mailto:karl%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Sales
mailto:rita%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Sales
mailto:wim%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Sales
mailto:marketing%40baeckensbooks.be%20?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Marketing
mailto:sofie%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Bestellingen


VERKOOP BELGIË
Stijn Baeckens

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

Karl Daeseleire
T +32 476 26 87 40

karl@baeckensbooks.be

Rita Van Ginderdeuren
(dvd, toys & merch)
T +32 473 34 41 99 

rita@baeckensbooks.be

MARKETING
marketing@baeckensbooks.be

BESTELLINGEN
bestellingen@baeckensbooks.be

Baeckens | Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen | T +32 15 71 56 53 | BTW BE 0867.020.840

www.baeckensbooks.com | Voor verdeling in Nederland info@baeckensbooks.be

mailto:stijn%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Verkoop
mailto:karl%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Verkoop
mailto:rita%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Verkoop
mailto:marketing%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Marketing
mailto:bestellingen%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Bestellingen
http://www.baeckensbooks.com
mailto:info%40baeckensbooks.be?subject=Digitale%20Folder%20-%20Vraag%20Info



