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HET WORDT 
EEN MOOIE ZOMER. 

In deze zomerfolder vind je onze nieuwste boeken. Stuk voor stuk zijn het boeken 
die een cadeau zijn voor het leven. Want een boek is een geschenk dat je altijd iets 
blijft schenken, op het moment dat je het leest en jaren later nog. Een goed boek 
verdwijnt niet uit je leven op het moment dat je het dichtklapt. Het zindert na en laat 
een indruk achter.

Iedereen zou kinderboeken moeten lezen, ook al ben je oud en wijs. Iemand heeft 
daar al een heel boekje over volgeschreven, dus dat gaan wij hier niet doen. Wij kun-
nen alleen maar beamen dat het waar is. Iedereen zou kinderboeken moeten lezen. 
En voorlezen. Want lezers maak je samen. Dus geef het goede voorbeeld. Lees en lees 
voor, en stop niet met voorlezen als je kinderen zelf leren lezen. Lees de boeken die 
in deze folder staan en ervaar hoeveel rijker je ervan wordt. Want in je hoofd en in je 
hart is altijd plek voor nieuwe mooie dingen. 

Kinderboeken helpen je om je plek te vinden in de wereld, of ze openen een poort 
naar een andere wereld als deze wereld je even te veel wordt. Kinderboeken helpen 
je ontsnappen… en ontspannen.

Stijn Baeckens

P.S. Ook spelen vinden wij ontzettend belangrijk. Dus geef het goede voorbeeld en speel 
eens vaker een spelletje. Kijk op pagina 44 voor een gouden tip. 
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0+ PEUTER 0+ PEUTER

EEN PRACHTIGE CADEAUBOX 
VOOR DE ALLERKLEINSTEN!

jungledieren, emoties, talenten, cadeaubox 

MIJN VERHAALTJESBOX 
KLEINE HELDEN VAN DE JUNGLE
met illustraties van Dan Taylor

Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier kleine helden van de magische jungle: 
Leo Luiaard, Tom Toekan, Lilly Luipaard en Ella Eenhoorn. Ze hebben elk een gave, en al 
wordt er wel eens ruzie gemaakt, toch zijn de vriendjes onafscheidelijk. De box bevat 
een kartonboek van 32 bladzijden, en schattige vingerpopjes van de vier personages uit 
de verhaaltjes. Creëer je eigen poppenspel en zorg zo voor een speelse interactie tussen 
het boek, kind en volwassene. Spelplezier gegarandeerd!

EERDER VERSCHENEN

Mijn verhaaltjesbox 
Kleine helden van het bos

ISBN 978 94 9261 666 1
€ 24,99

€ 12,99
210 x 210 mm 
10 blz. kartonboek
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 935 6
vanaf 0 maanden 
NUR 271 
YBCB Babyboeken
verschijnt 25 mei 2021

9 789059 249356

ontdekking, kleuren, voelen

BABY VOEL!  
EEN INTERACTIEF BABYBOEK  

In deze opvolger van Baby Kijk! zal je baby extra veel 
voelelementen ontdekken. Kietel de zachte buik van 
de panda, leer lieve babygezichtjes kennen en ontdek 
samen baby’s eerste boekje. Samen kijken naar de 
prenten versterkt de band tussen ouder en kind, en 
het grijpen naar de voelelementen stimuleert de fijne 
motoriek.

EEN VROLIJK BABYBOEK 
VOL VOELELEMENTEN!

EERDER VERSCHENEN
Baby Kijk!

ISBN 978 90 5924 934 9
€ 12,99

€ 24,99
300 x 225 x 60 mm 

Box met kartonboek 
en vingerpopjes 

ISBN 978 90 5924 874 8
vanaf 2 jaar 

NUR 271 
YBLL: Peuters en kleuters:  

Ontwikkeling: natuur en dieren
YXE: Kinderen / tieners: persoonlijke 

en sociale onderwerpen: emoties, 
humeur en gevoelens

verschijnt 25 mei 2021

9 789059 248748

8 9



0+ PEUTER 0+ PEUTER

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
   POS-actie: Versier je winkel met 

 schattige molletjes
   Nodig meesterverteller Marieke en 

 toptekenaar Henk uit bij jou in 
 de winkel

  Betaalde social media campagne met
 boektrailer 

  Dedicated website en Instagrampagina

TWEE NIEUWE TITELS IN HET NAJAAR:

MOL BAKT KOEKJES
MOL HEEFT WINTERPRET

€ 12,50
250 x 250 mm
32 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 978 3
vanaf 2 jaar 
NUR 273
YBL Peuters en kleuters: 
ontwikkeling en leerconcepten
YBC Prentenboeken
verschijnt 7 juni 2021 

vriendschap, avontuur, gedicht, rijmen, het strand

MOL GAAT NAAR ZEE
Marieke van Hooff 
met illustraties van Henk van der Gugten

Mol gaat samen met zijn beste vriend Muis een  
dagje naar zee. Ze hebben een heerlijke dag, alleen is 
Mol een beetje bang van al dat water. De zee is ook 
zo groot. Kan Muis hem overtuigen om toch te gaan 
pootjebaden?

EEN NIEUW AVONTUUR 
IN DE POPULAIRE MOL-SERIE!

9 789059 249783

MOL DISPLAY
€ 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

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 creëren een prachtig universum vol kleur- 
rijke personages met een heel hoge aaibaarheids- 
factor.

‘Die Mol, die wil je gewoon knuffelen 
en opeten en tegen je hart drukken!’  
– Tom De Cock (VRT Boekenmarathon)

MOL KAN IETS
€ 12,50

ISBN 978 90 5924 898 4 2
250 x 250 mm

MOL HELPT MUIS
€ 9,99

ISBN 978 90 5924 896 0
150 x 150 mm

MOL BOUWT EEN RAKET
€ 12,50

ISBN 978 90 5924 899 1
250 x 250 mm

MOL VIERT KERST
€ 9,99

ISBN 978 90 5924 897 7
150 x 150 mm

‘Een warme ode aan 
vriendschap.’ – Pluizuit 

 Mols kleine website

Bekijk hier het interview 
met Henk en Marieke tijdens 

de Boekenmarathon!

 Mols kleine insta
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3+ KLEUTER

3+KLEUTER

12

DE AVONTUREN VAN SOKPOP   

Haal zelf de voorleesverhalen uit de populaire  
Sarah-reeks in huis en maak kennis met Sokpop, wiens 
verbeelding tot de gekste ideeën leidt. Het perfecte 
voorleesboek voor jonge fans van de reeks!

Voor de kleine Sokpop is de wijde wereld ontdekken 
één groot avontuur. En dat betekent kleine en grote 
obstakels overwinnen. Hoe kan je een drukke straat 
veilig oversteken? Wat als een verjaardagsfeestje in 
het honderd loopt? En kan je wel buiten spelen als het 
regent? Sokpop bedenkt de gekste ideeën. Zijn vrien-
dinnetje, Lina, geeft hem goede raad. Samen vinden ze 
voor alles een oplossing!

9 789059 249196

€ 14,99
237 x 300 mm 
64 blz. gebonden
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 919 6
vanaf 3 jaar 
NUR 273
YBCS Prentenboeken: verhalenboeken
YBCH Prentenboeken, boeken gebaseerd 
op bepaalde personages
verschijnt 5 april 2021

diversiteit, identiteit, verbondenheid  

ONTDEK DE VOORLEESVERHALEN BIJ 
DE REEKS SARAH, UITGEZONDEN 
OP KETNET JUNIOR!



3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

Bekijk hier het 
Franse origineel!

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Betaalde social media campagne 
  Reviews door boekbloggers 
 Gratis poster bij bestelling!

€ 15,99
296 x 368 mm 
32 blz. kartonboek
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 983 7
vanaf 3 jaar 
NUR 272 
YBCS Prentenboeken: verhalenboeken
YFS Kinderen / tieners: fictie: schoolverhalen
verschijnt 5 augustus 2021

9 789059 249837

1, 2, 3 NAAR SCHOOL 
Marianne Dubuc

De kabouter Pom gaat volgend jaar voor de eerste 
keer naar school. Maar stiekem wil hij nu al zo graag 
te weten komen wat er gebeurt in de klas. Daarom 
bedenkt hij een plan: hij brengt de hele dag door in 
de scholen van zijn dierenvriendjes. Zo ziet hij hoe de 
konijnen leren tellen, schrijven en lezen. De kikkers 
bereiden echte kunstwerkjes voor. Terwijl de vossen 
bewegen en sporten ontdekken, doen de luiaards een 
dutje en leren de eekhoorns over de natuur. Na een 
vermoeiende maar leerrijke dag komt Pom terug thuis. 
Hij kijkt al uit naar de dag dat hij zelf naar school kan 
gaan. Eén ding staat vast: dat jaartje wachten zal een 
hele opdracht zijn voor dit leergierige kaboutertje!

EEN HEERLIJK PRENTENBOEK 
OVER NAAR SCHOOL GAAN VAN
INTERNATIONAAL GERENOMMEERD 
ILLUSTRATOR MARIANNE DUBUC!

‘Feit: de tekenstijl van Marianne Dubuc is heerlijk. En ook al zijn de tekeningen nog zo fijn, ze 
zijn vooral ook heel toegankelijk voor de kleintjes. Tegelijkertijd bevatten de prenten zoveel 
kleine details en verwijzingen dat het een plezier is om elke plaat tot in de puntjes 
te bestuderen. Dat geldt net zo goed voor de ouders die voorlezen en meekijken naar de 
prenten, als voor hun kroost!

Daarnaast is het boek ook gewoon het ideale hulpmiddel om je kleuter kennis te laten maken 
met het grote concept ‘school’. Wat is dat juist, wat doe je daar allemaal? Het fijne aan dit 
boek is dat het hoofdpersonage Pom zelfvertrouwen inboezemt, en op ontdekking 
gaat op een enorm enthousiasmerende manier. Ik ben ervan overtuigd dat 
de positieve boodschap en manier van vertellen in dit verhaal je kleuter he-
lemaal warm zullen maken om die eerste schooldag te ervaren. Een mooie start 
van hun schoolcarrière! ‘

TIP VAN DE UITGEVER

Evelyne

Marianne Dubuc studeerde grafisch ontwerp aan de Universiteit van Québec. 
Ondertussen heeft ze al tientallen boeken geschreven én geïllustreerd, en is haar 
werk beschikbaar in meer dan 30 talen.  Ze viel al meermaals in de prijzen, en kreeg 
onder meer de Prix du Gouverneur Général du Canada, een grote verdienste in haar 
geboorteland. 

voor het eerst naar school

14 15



3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

EERDER VERSCHENEN

HET DIKKE BOEK VOL LIEFDE  
Christopher Franceschelli 
met illustraties van Peskimo

Dit nieuwe deel in de succesvolle reeks is meteen ook 
het meest vertederende. Reis mee doorheen het die-
ren- en mensenrijk en laat je verrassen door de liefde. 
Dit prachtig vormgegeven uitklapboek met die-cut 
pagina’s en heerlijke illustraties geeft de belangrijkste 
boodschap weer: dit is hoe graag ik je zie. Het ideale 
geschenk voor je geliefden (of jezelf!) na een jaar 
getekend door social distancing. Zowel kinderen als 
volwassenen zullen niet onbewogen blijven als ze dit 
dikke boek vol liefde in handen krijgen. 

EEN MUST-HAVE CADEAU OM TE GEVEN 
AAN IEDEREEN WAARVAN JE HOUDT!

€ 12,99
260 x 260 mm 
10 blz. kartonboek
volledig in kleur 
ISBN 978 94 6429 035 6
vanaf 3 jaar 
NUR 272
YBL Peuters en kleuters: ontwikkeling
YXHB Vrienden en vriendschappen
verschijnt 5 augustus  2021 

9 789464 290356

 liefde, familie, vriendschap, dieren, leven 

€ 15,99
140 x 165 mm 

96 blz. kartonboek
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 982 0
vanaf 3 jaar 

NUR 272 
YFM Kinderen / tieners: fictie: 

verhalen over liefde of vriendschap
YBLQ Vroege jaren: familie

verschijnt 5 juni 2021 

9 789059 249820

MIJN EERSTE PUZZELBOEK  

HARRY HELPT ZIJN VRIENDJES  
Céline Claire
met illustraties van Marina Martin

Harry heeft drakenkrachten, maar hij heeft vooral  
ook een groot hart. Als zijn vriendjes in de puree  
zitten, komt hij hen meteen te hulp. Wanneer het  
plots donker wordt en Harry verdwaald is, is hij  
diegene die hulp nodig zal hebben. Kan hij ook op zijn 
vrienden rekenen?

Een verhaal over vriendschap en hulp bieden, met  
5 puzzels van 9 stukjes om in het boek te leggen. 

EEN BOEK INCLUSIEF PUZZELS: 
DAT IS TWEE KEER ZOVEEL 
LEES- EN SPEELPLEZIER!

vriendschap, dieren, bang zijn, hulp bieden 

Pip in de herfst
ISBN 978 90 5924 844 1

€ 12,99

Leon is boos
ISBN 978 90 5924 843 4

€ 12,99

HERDRUK WEGENS GROOT SUCCES

€ 15,99 
Het dikke boerderijboek
ISBN 978 94 9261 673 9

beschikbaar vanaf juni 2021

9 789492 616739

PRE-ORDER 
NU ZOLANG DE 

VOORRAAD 
STREKT!

16 17
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

DE KONING DIE HET DONKER VERBOOD  
Emily Haworth-Booth   
vertaald door Edward van de Vendel 

Er was een jongetje dat bang was voor het donker. Dat 
is nog niet zo vreemd. De meeste kinderen zijn weleens 
bang in het donker. Maar dit jongetje was een prins, en 
hij besloot dat hij, als hij koning werd, iets aan het donker 
ging doen.

Hij ging het verbieden.

Als de koning het donker helemaal verbiedt, een kunst-
zon aanlegt en ‘anti-donker’ wetten uitvaardigt, lijkt dat 
in eerste instantie een goed plan. De burgers hoeven zich 
geen zorgen meer te maken over al het engs dat zich in 
het donker schuilhoudt. 

Maar wat gebeurt er als niemand meer kan slapen en de 
burgers in opstand komen? Zal de koning zijn angsten 
het hoofd bieden en de lichten doven?    

De koning die het donker verbood is een prachtig, tot na-
denken stemmend verhaal over hoe we niet zonder het 
donker kunnen als we van het licht willen genieten.

9 789464 290387

€ 14,99
220 x 280 mm
40 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 94 6429 038 7
vanaf 4 jaar 
NUR 273
YBCS1 Prentenboeken: verhalenboeken: 
bedtijdverhalen en -dromen 
YBCS2 Prentenboeken: verhalenboeken: 
verbeelding en spel
verschijnt 16 augustus 2021 

verzet, propaganda, sprookje, humor, rebellie, moraal

EEN UNIEK VERHAAL OVER PROPAGANDA, 
DOCTRINE EN VERZET!

Emily Haworth-Booth is auteur, illustrator en leerkracht op de 
Royal Drawing School in Londen. Ze won al verschillende prijzen 
en haar korte stripjes werden gepubliceerd in onder andere Vo-
gue en Observer. De koning die het donker verbood was Book of the 
Month bij Guardian en Book to Watch Out For bij Sunday Times.

Werp een blik 
op het Engelse 

origineel 

18 19

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Betaalde social media campagne 
  Reviews door boekbloggers



DE DAG DAT JIJ BEGINT   
Jacqueline Woodson  
met illustraties van Rafael López 
vertaald door Edward van de Vendel 

Er zijn zo veel redenen waardoor je je anders kunt 
voelen. Misschien is het de manier waarop je praat, of 
waar je vandaan komt. Misschien is het de kleur van 
je haar, of wat er in je broodtrommel zit. Het is niet 
eenvoudig je weg te vinden in een omgeving waar nie-
mand je kent of waar je je niet aanvaard voelt. Maar 
toch probeer je het, en toch lukt het.  

De poëtische tekst van Jacqueline Woodson en de 
warme prenten van Rafael López herinneren ons eraan 
dat we ons allemaal weleens een outsider voelen, en 
laten zien hoe dapper het is als we gewoon doorzet-
ten. En dat vaak, als we elkaar de hand reiken en we 
onze verhalen met elkaar delen, barrières doorbroken 
kunnen worden. 

9 789464 290219

€ 13,99
225 x 269 mm 
40 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 94 6429 021 9
vanaf 5 jaar 
NUR 273
YBC Prentenboeken
YFB Kinderen / tieners: fictie: algemene fictie 
YXP Kinderen / tieners: persoonlijke en sociale 
onderwerpen: diversiteit en inclusie 
verschijnt 15 juni 2021 

diversiteit, identiteit, verbondenheid  

3+ KLEUTER 3+ KLEUTER
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Bekroond boek van ALMA-winnares, 
over moedig zoeken naar verbondenheid, 
voor elk kind dat zich weleens 
onbegrepen en alleen voelt 

‘De stem van Woodson is heel bijzonder.  
Die gaat recht naar je hart. Je kunt dit boek 
niet lezen zonder dat het je raakt. 

Iedereen die zich ooit buitengesloten heeft gevoeld, om welke reden dan ook, zal zich in dit boek herken-
nen. In de illustraties zie je vaak een meter terugkeren: een mens wordt de hele tijd gemeten, beoordeeld, 
en afgemeten aan de vooroordelen of maatstaven van een ander. En zelf doe je dat ook, meten en oorde-
len. Dit boek is een warme uitnodiging die meter weg te leggen, naar elkaar te luisteren en verbinding te 
maken. Want wie zijn blik en zijn hart durft open te stellen, zal naast de verschillen ook de gelijkenissen 
gaan zien. De dag dat we beginnen onze verhalen te delen, is de dag waarop we ontdekken dat we voor 
elkaar iets kunnen betekenen. De dag dat jij begint is een boek met een boodschap die relevant is voor ie-
dereen, en in het bijzonder voor kinderen die zich onzeker voelen in een nieuwe omgeving, zoals de eerste 
dag in een nieuwe klas. Het is een poëtisch boek over anders zijn en anders mogen zijn, over hoe het leven 
rijker wordt als je jezelf en de ander omarmt en aanvaardt.’

TIP VAN DE UITGEVER 

Liesbeth

This is going to be one of the most 
important books to have in your library, 
regardless of the ages you teach. 
– een leerkracht op Goodreads 

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Betaalde social media campagne 
  Reviews door boekbloggers

Bekijk hier hoe 
Woodson het boek

 voorleest op Netflix

Jacqueline Woodson behoort tot de wereldtop van de kinder- en 
jeugdboekenschrijvers. Ze heeft heel wat bekroningen op haar 
naam staan, waaronder de Newberry Honor, de National Book 
Award, de Astrid Lindgren Memorial Award en de Hans Christian 
Andersen Award. Woodson schrijft vaak in vrije versvorm. Haar 
taal is zintuiglijk en heeft iets bezwerends. 

Rafael López is ervan overtuigd dat boeken verandering teweeg 
kunnen brengen: ‘Als kinderen een boek openslaan dat ik gemaakt 
heb, dan vind ik het fijn als ze er inspiratie in vinden om het bes-
te in zichzelf naar boven te halen.’ López ontving verschillende 
awards, zoals de Pura Belpré Medal for IIllustration en de Family 
Book Award van de American Library Association.

20 21

Lessuggesties online beschikbaar
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

DE SCHOOL VOOR MONSTERS, DAT IS: 

MAKKELIJK LEZEN 
 tekst met grote letters

 één zin per pagina 

 tekst op rijm met eenvoudige woordenschat

LEESPLEZIER  
 grappige verhaaltjes over herkenbare situaties 

 leuke characters en kleurrijke illustraties 

 voor alle soorten lezers: voor kinderen die nog niet kunnen lezen, 
 maar van een leuk voorleesverhaal houden, voor kinderen die de letters 
 leren, voor kinderen die beginnen te ontdekken hoe woorden gevormd 
 worden, voor kinderen die leren lezen, voor kinderen die al kunnen lezen, 
 voor kinderen die niet graag lezen

EN NOG VEEL MEER 
 Reeks met 20 titels 

 Uitleg voor ouders en leerkrachten & activiteiten voor de jonge lezer 

 Marketingacties & POS-materiaal 

NIEUWE TOPREEKS 
DIE KLEUTERS VOORBEREIDT OP LEREN LEZEN

VANAF 5 JAAR 

22 23



3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

€ 10,00
150 x 210 mm 
56 blz. gebonden 
volledig in kleur 
vanaf 5 jaar 
NUR 287/281 
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal: 
lezers en leesprogramma’s
4CA Voor kleuteronderwijs
4CD Voor het basisonderwijs
YFQ Kinderen / tieners: fictie: humor 
verschijnt 25 augustus 2021 

DE SCHOOL VOOR MONSTERS 
Sally Rippin   
met illustraties van  Chris Kennett 

De School voor Monsters is een sterk educatief con-
cept vermomd in een aantrekkelijk jasje van hilarische 
monsters waar kinderen op af zullen snellen als vlie-
gen op stroop. Ouders en leerkrachten net zo goed, 
trouwens. 

De boeken van de School voor Monsters bieden in de 
eerste plaats een leuk verhaal met grappige charac-
ters. Maar er is meer. De verhalen zijn geschreven 
op rijm en laten zich vlot voorlezen. De rijmwoorden 
staan telkens opvallend in een kleur en zijn meestal 
eenvoudige mkm-woorden. 

De School voor Monsters is een samenleesconcept, 
waarbij het samenlezen op rijm werkt als een opstapje 
naar zelf lezen. Kinderen kunnen luisteren en genieten 
van de kadans van het verhaal, maar ook meekijken 
naar de tekst en het verband letter-klank ontdekken. 
Na een tijdje zullen ze ook de rijmwoorden zelf kun-
nen lezen, en later het hele verhaal. Met hun onnozele 
fratsen en grappige snoetjes zullen de gekke wezens 
van de School voor Monsters elk kinderhart voor zich 
winnen, en er een zaadje van leesplezier planten. 

De reeks is uitermate geschikt voor grote kleuters die 
interesse tonen voor letters en leren lezen. Maar ook 
voor kinderen van zes en zeven uit de eerste graad is 
deze reeks een aanrader. 

beginnende geletterdheid, samenlezen, voorlezen, humor, monsters 

EERSTE DRUK OP 100.000 EX. IN DE V.S. 

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Haal de Boekhandelbox in huis en laat monsters

     los in je winkel!
  Betaalde social media campagne met boektrailer
  Monsters @ school: materiaal voor leerkrachten9 789464 290257

Display met 10 boeken 
5 x Maartje heeft een heel lief beest  
5 x Sem is dol op jam 
€ 100 
317 x 220 x 56 mm 
ISBN 978 94 6429 025 7
verschijnt 25 augustus 2021 

9 789464 290233

MAARTJE HEEFT EEN HEEL LIEF BEEST 
Maartje heeft een heel lief beest.
Het is nog nooit op school geweest. 
‘Je kent de regels,’ zegt mees Bas,
‘een beest met honger mag niet in de klas.’
Het beest kruipt weg in Maartjes hoed.
Je raadt het al, dat komt niet goed…

ISBN 978 94 6429 023 3

9 789464 290240

SEM IS DOL OP JAM
Sem eet jam, heel rood en zoet.  
Er zit jam in zijn haar, er plakt jam aan zijn voet.
En even later, in de gang…
Jam op de grond en op het behang!
Hoe ruimt Sem al die rotzooi op? 
Zal het hem lukken, of wordt het een flop? 

ISBN 978 94 6429 024 0

Bekijk hier 
een fragment uit 

de Engelse uitgave 

24 25

BOEKHANDELBOX MET WOBBLERS, POTLODEN, 
DEURHANGERS EN POST-ITS!

   wobblers (als aankleding voor de winkel)
   potloden en deurhangers “ssst! hier zit een 

 leesmonster” (voor de jonge lezers)
   monsterlijke post-its (voor de boekhandelaar)
   dit alles in een aantrekkelijke doos! 

9 789464 290493

Inhoud van de Boekhandelbox:
1 x display ISBN 978 94 6429 025 7
3 x Maartje heeft een heel lief beest 
3 x Sem is dol op jam
Heel veel POS-materiaal 
€ 160 
ISBN 978 94 6429 049 3
verschijnt 25 augustus 2021 

VERKRIJGBAAR 
IN DISPLAY!
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ZAKLAMPBOEKEN: EEN SERIE BOORDEVOL SPEURPLEZIER! 

TWEEDE 
DRUK

TWEEDE 
DRUK

9 789463 545686

€ 9,99
220 x 270 mm 
12 blz. gebonden
volledig in kleur 
ISBN 978 94 6354 568 6
vanaf 3 jaar 
NUR 228 
YBLL Ontwikkeling: natuur en dieren 
verschijnt 25 mei 2021
verdeling in NL door De Lantaarn

dieren, zoeken, speuren, voorlezen

SPEUREN  

IN DE DIERENWERELD

Grijp je zaklamp en spot zoveel dieren als je kan!  
Kleuters gaan op ontdekking in de dierenwereld onder 
begeleiding van vijf vrolijke vogels. Elke vogel toont 
hen een andere leefomgeving. En daar valt natuurlijk 
heel wat te bespeuren. Een informatief en interactief 
speurboek!

Speuren in het bos 
ISBN 978 94 6188 861 7

€ 9,99

Speuren op de boerderij 
978 94 6188 849 5

€ 9,99

Speuren naar cijfers
ISBN 978 94 6354 308 8

€ 9,99

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 het dinobos 
ISBN 978 94 6188 814 3

€ 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

VROLIJKE VOORLEESVERHALEN MET 
PRACHTIGE ZOEKPLATEN EN 
LEUKE WEETJES OVER DIEREN!

Speuren naar Roodkapje
ISBN 978 94 6354 357 6

€ 9,99

Speuren naar Sneeuwwitje 
ISBN 978 94 6354 379 8

€ 9,99

Speuren naar Hans en Grietje
ISBN 978 94 6354 479 5

€ 9,99
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Bekijk de lesbrief 
bij dit boek

3+ KLEUTER

DE JUISTE AANPAK OM LETTERS TE LEREN ÉN PRACHTIGE ILLUSTRATIES
                         EEN KLASSIEKER IN WORDING

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

aap leest een letter
ISBN 978 90 5924 782 6
€ 17,50

€ 8,50 PER BOEK 

ik lees samen met jou
ISBN 978 90 5924 915 8

€ 12,99 

‘Een standaardwerk dat in elke basisschool aangekocht zou moeten worden!’ 
– Boekensite Gent 

‘Eindelijk een boek dat auditief en visueel klopt en tegelijkertijd mooi 
geïllustreerd is. Een blijver!’ – Daniëlle Daniëls, leesexpert 

‘Abc-boeken kennen we allemaal. Maar eindelijk heeft iemand een letterboek 
gemaakt waarbij men vertrekt vanuit de klanken! Dit boek zou elke logo 
moeten hebben in de kast! Alle boeken van Isabelle Gielen zijn de moeite waard 
en kunnen perfect gebruikt worden in de logopedische praktijk. Leer ook de 
ouders aan de slag te gaan met die samenleesboeken. Zo leren zij de technieken 
te gebruiken die we in therapie aanleren en ontstaat er sneller transfer.’ 
– Sandrine De Coster, lector logopedie en audiologie Hogeschool Gent 

6+JONGE LEZER

LEREN LEZEN EN WOORDEN MAKEN 

SAMEN LEZEN 

28

TWEEDE DRUK
WEGENS GROOT 

SUCCES
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HET LEUKSTE DUO OOIT SINDS  
KIKKER & PAD (VOLGENS DAV PILKEY, 
MAAR OOK VOLGENS ONS)

‘Ik heb leren lezen met Kikker & Pad van Arnold Lobel en ben altijd verliefd gebleven op die twee. Mijn 
liefde voor Kikker & Pad is ook overgegaan op mijn kinderen, die elk verhaaltje eerst wel minstens twintig 
keer voorgelezen kregen en het daarna ook wel minstens twintig keer zelf zijn gaan lezen. Ik heb jaren 
zitten wachten op een duo dat mij net zo zou kunnen vertederen en aan het lachen brengen als Kikker & 
Pad – en eindelijk ben ik dat duo nu tegengekomen! Ik hoop dat Narwal & Kwal voor de zesjarigen van 
vandaag mogen betekenen wat Kikker & Pad voor mij hebben betekend: het startschot van een grenzeloze 
liefde voor het lezen.’ 

TIP VAN DE UITGEVER 

Liesbeth

Bezoek de 
Narwhal & Jelly 

website

Maak je klaar voor een moment van het  
zuiverste leesplezier! Dit olijke duo straalt 
één en al vrolijkheid uit. De hilarisch absurde 
dialogen die ze voeren stellen je lachspieren 
danig op de proef. Tussen de verhaaltjes in  
stripvorm door is er ruimte voor leuke weetjes 
over zeedieren. 

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Display met 8 boeken en POS-materiaal
  Betaalde social media campagne met boektrailer

HÉ NARWAL, ZOU DIT 
EEN LEUK BOEK ZIJN?

ZEKER 
WETEN,
KWAL!
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NARWAL EN KWAL 
DE EENHOORN VAN DE ZEE 
Ben Clanton    
vertaald door Edward van de Vendel  

Wanneer Narwal (een narwal dus) en Kwal (tja, een 
kwal) elkaar ontmoeten in de oceaan, begrijpt Kwal 
niet wat voor een soort beest Narwal is. Narwal moet 
het met hand (heeft hij niet) en tand (heeft hij wel) 
uitleggen. Narwal vindt Kwal trouwens ook maar een 
raar beest. Maar hij wil wél graag vrienden zijn. Ze zijn 
allebei gek op wafels, dus erg moeilijk kan dat niet zijn! 

humor, zee, dieren, superhelden, leren lezen 

DE BOEKEN VAN DIT HILARISCHE DUO 
WORDEN VERTAALD IN 13 TALEN 

Ben Clanton werkt deeltijds als meerman en voltijds als auteur & 
illustrator (of zoals hij het zelf zegt: auteurstrator). Hij vindt het 
heerlijk om verhalen te verzinnen, hoe gekker hoe liever. Hij is ook 
dol op wafels (vooral op Belgische) net als Narwal en Kwal zelf. 
Het merendeel van zijn tijd brengt hij door met lezen, tekenen en 
wafels eten. 

Bekijk hier een 
fragment uit de 
Engelse uitgave

9 789059 249813

Display met 8 boeken 
4 x De eenhoorn van de zee  
4 x Supernarwal en Kwalkampioen 
€ 100 
317 x 220 x 48 mm 
ISBN 978 90 5924 981 3 
verschijnt 15 juni 2021

Clan_9781101918265_4p_all_r4.indd   48

3/2/18   4:39 PM

NIEUWE 
TOPREEKS

NARWAL EN KWAL 
SUPERNARWAL EN KWALKAMPIOEN
Ben Clanton    
vertaald door Edward van de Vendel  

Narwal heeft besloten dat hij eerst een lekker wafeltje 
gaat eten en dat het daarna tijd is om superheld te 
worden. Maar dat kan zomaar niet, zegt Kwal. Super-
helden moeten een kostuum hebben, en een schuil-
naam, en niet te vergeten… een sidekick natuurlijk! 
Dat lukt allemaal aardig, maar ontdekken wat zijn su-
perkracht is, daar is Narwal nog wel even zoet mee… 

OOK VERKRIJGBAAR 
IN DISPLAY!

9 789059 249684

€ 12,50
150 x 210 mm 
64 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 968 4
vanaf 6 jaar 
NUR 281/282
YFQ Kinderen / tieners: 
fictie: humor 
verschijnt 15 juni 2021

€ 12,50
150 x 210 mm 

64 blz. gebonden 
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 969 1
vanaf 6 jaar 

NUR 281/282
YFQ Kinderen / tieners: 

fictie: humor 
verschijnt 15 juni 2021

9 789059 249691
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KONIJNTJES EN BALLET: 
EEN MAGISCHE COMBINATIE!

Een vlot geschreven verhaal met sfeervolle  
illustraties. 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

BALLETKONIJNTJES

HET GLAZEN MUILTJE   
Swapna Reddy
met illustraties van Binny Talib 
vertaald door Inge Bergh

Het wordt een superspannende dag voor Millie, want 
ze gaat met haar lievelingstante naar een balletvoor-
stelling! Ze gaan naar Assepoester, Millie’s favoriete 
sprookje. Als kers op de taart heeft Millie ook nog eens 
prachtige glazen muiltjes gekregen! En de konijntjes? 
Die gaan natuurlijk mee naar het theater, wat denk je! 
Die zitten lekker knus in Millie’s jas. Maar dan loopt het 
mis. Opeens is Millie een glazen muiltje kwijt… Waar is 
het naartoe? Millie en de konijntjes moeten op onder-
zoek uit gaan. Het wordt een magisch avontuur… 

9 789059 249561

€ 12,50
129 x 185 mm 
112 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 956 1
vanaf 7 jaar 
NUR 282
YF Kinderen / tieners: 
fictie en waargebeurde verhalen
YNDB Kinderen / tieners: 
algemeen: dans, ballet 
verschijnt 1 juli 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, zelfvertrouwen

Millie is jarig 
ISBN 978 90 5924 917 2

€ 12,50

Backcard verkrijgbaar op aanvraag 

€ 8,50
150 x 205 mm 

40 blz. gebonden 
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 943 1
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 juni 2021

paarden, vriendschap, competitie, jaloezie, leren lezen 

DREAMWORKS SPIRIT SAMEN VRIJ

DE WEDSTRIJD    

Er is een wedstrijd op school!
In groepjes van twee moet je samen iets maken.
Lucky wil met Pru of Abi in een groepje.
Maar Abi en Pru zijn al samen.
Dus moet Lucky met Marisella…
Als dat maar goed gaat!
Lees je mee? 

SLUIT AAN BIJ DE POPULAIRE 
NETFLIX-SERIE 

9 789059 249431

EERDER VERSCHENEN

Het wilde paard 
ISBN 978 90 5924 808 3

€ 8,50

Lucky viert kerst 
ISBN 978 90 5924 887 8

€ 8,50

Het veulen 
ISBN 978 90 5924 942 4

€ 8,50

TWEEDE 
DRUK

AVI
M4
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WE KOMEN JE REDDEN, GRU! 

€ 10,00
170 x 205 mm 

64 blz. gebonden 
volledig in kleur 

ISBN 978 94 6429 008 0
vanaf 6 jaar 

NUR 210
YZ Kinderen / tieners: 

schrijfbenodigdheden en diverse items 
verschijnt 1 juni 2021

9 789464 290080

MIJN VRIENDENBOEK

De Minions en Gru, die krijg je zomaar niet uit elkaar! 
Geen taak is te zwaar, geen muur is te hoog, geen zee 
is te diep. Voor Gru gaan de Minions door het vuur. 
Ze zijn vrienden voor altijd. Heel logisch dus om een 
vriendenboekje van de Minions te maken!

Met dit vriendenboekje in de schooltas stapt elke  
kleine Minions-fan vrolijk lachend het schoolplein op. 

Minions, vriendenboek

Het is een rotdag voor de Minions.
Eerst raakten ze de steen kwijt.
De steen die Gru gepikt had.
Toen zei Gru dat ze weg moesten.
En nu is Gru opeens weg!
Dan belt er een boef.
Zijn naam is Boks Beugel.
En hij heeft Gru…
Gru is in nood!
Kevin, Stu en Bob moeten hem gaan redden.
Maar hoe?
Lees je mee?

9 789059 248472

€ 8,50
150 x 205 mm 
40 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 847 2
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 1 juni 2021

HET VERHAAL VAN DE NIEUWE 
MINIONS-FILM OP MAAT VAN 
BEGINNENDE LEZERS 

AVI
M4

Bekijk hier 
de trailer! FILM IN DE ZALEN 

VANAF 30 JUNI 2021

Minions, avontuur, leren lezen   

LEUK VRIENDENBOEKJE BIJ
DE NIEUWE MINIONS-FILM 

MET 
VERJAARDAGS-

KALENDER
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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

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

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
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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
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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
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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
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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
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ISBN: 978-90-8592-531-6

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

GI-GA-GEWELDIG LEESPLEZIER VOOR BEGINNENDE LEZERS

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
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AVI
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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

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

GERONIMO STILTON

PAS OP VOOR DE DRAKEN! 

Er spoelt een fles aan met een briefje. 
Wie snapt wat er op het briefje staat?
Is het een muis die om hulp vraagt?
Ja! Het is van de Puf-muizen!
We moeten ze redden!
Ga je mee?
Maar kijk uit, er liggen draken op de loer.
Brrr, als dat maar goed gaat…

€ 10,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 6 jaar
ISBN 978 94 6429 040 0
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal: 
lezers en leesprogramma’s
4CD Voor het basisonderwijs
verschijnt 2 juni 2021

LEZEN MET GERONIMO 
OP AVI-NIVEAU VOOR 
DE JONGSTE KNAGERS!

9 789464 290400

De stenen grapjas
978 90 5924 955 4

€ 10,95

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI E4 ML
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GS AVI E4 De Stenen Grapjas proef.indd   1 23-10-20   16:42

De schat van het spook
978 90 5924 954 7

€ 10,95

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Vergelijkbaar 
met AVI E3

De Wakkere Muis

ML

AVI
E3

D
e

 scha
t v

a
n he

t sp
o

o
k

ML
AVI E3

ISBN: 978-90-8592-545-3

GS_AVI_E3_De schat van het spook proef.indd   1 23-10-20   17:03

AVI
M4

leren lezen, avontuur, fantasy
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6+ JONGE LEZER 6+ JONGE LEZER

 

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

€ 10,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 7 jaar
ISBN 978 94 6429 062 2
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal: 
lezers en leesprogramma’s
4CD Voor het basisonderwijs
verschijnt 25 augustus 2021

€ 10,95
145 x 190 mm

128 blz. gebonden
volledig in kleur

vanaf 7 jaar
ISBN 978 94 6429 091 2

NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal: 

lezers en leesprogramma’s
4CD Voor het basisonderwijs
verschijnt 25 augustus 2021

THEA STILTON

RED DE PAARDEN! 

De vijf meiden gaan een dagje op pad.
Ze gaan naar de paarden op de manege.
Ze helpen met de paarden kammen 
en voor ze te zorgen.
En daarna lekker paardrijden in de wei!
Maar dan gebeuren er ineens gekke dingen
op de manege.
De meiden gaan op onderzoek uit!

9 789464 290622 9 789464 290912

EINDELIJK IS HET ZOVER… 
OP VELER VERZOEK VERSCHIJNEN ER DEZE ZOMER 
OOK AVI-BOEKEN VAN GERONIMO’S ZUS THEA 
STILTON! SPECIAAL VOOR DE JONGSTE THEA FANS!

THEA STILTON

WIE WINT DE DANS?

De vakantie is afgelopen. 
De meiden moeten weer naar school.
Dat is niet erg, want het wordt een leuk jaar!
Veel dans, muziek en lol.
Maar wat als het om winnen gaat?
Is het dan ook nog leuk?
Dans mee met Pam, Koko en de rest!

AVI
E3

AVI
M4

leren lezen, paarden, vriendschap leren lezen, wedstrijd, dans

Met leeslegger!

Met leeslegger!
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5 407226 502571

€ 29,99
250 x 250 x 35 mm
Doos met rad, letterbord en 
45 letterkaarten, geldbiljetten 
en handleiding
EAN 5407226502571
Productcode BABOS038
vanaf 8 jaar
augustus 2021

HET RAD 

HET BORDSPEL  

Het Rad is helemaal terug van weggeweest en jij kan 
het legendarische spel van op je zetel spelen. Waan 
jezelf quizmaster of quizzer en ga total loss in de prij-
zenwinkel. Een nieuwe badkamer, auto of je gewicht in 
chocolade, dromen mag!

Draai aan het befaamde rad, kies tactisch een letter, 
koop een klinker als je goed bij kas zit en raad welk 
woord verborgen zit op het letterbord. Een joker is al-
tijd welkom, de mispoes ietsje minder. Niemand wordt 
immers graag verplicht tot huishoudelijke klusjes of 
gênante challenges, toch?!  

bordspel, Het Rad, PLAY 4, spelen

Draaien maar! 

'Als jonkie had ik niet het geluk om de hype rond Het Rad van Fortuin in de jaren ‘90 en begin 2000 vanop 
de eerste rij te mogen meemaken. Maar het valt niet te ontkennen dat die hype ondertussen al jarenlang 
– misschien wel decennialang – doorleeft. Wanneer er over Het Rad gesproken wordt, denkt iedereen met 
heimwee terug aan die avonden voor de buis.

Die nostalgie keerde eens zo hard terug door die langverwachte aankondiging: Het Rad was terug! Het-
zelfde spel, dezelfde hilariteit, datzelfde vertrouwde gevoel in een modern jasje. En ja, hoor, ook ik was 
verkocht! Nieuwsgierig afwachten welke BV de rol van letterzetter op zich zou nemen die dag, samen met 
de kandidaten raden en jaloers op het prijzengeld dat de winnaars mochten spenderen. Het klinkt iedereen 
ongetwijfeld bekend in de oren: jong en minder jong, fans van het eerste uur en nieuwe curieuzeneuzen 
zoals mezelf. Wij brengen het spel en de bijhorende feel naar de huiskamer, om iedereen de indruk te geven 
dat ze zelf op de set staan, zelf aan het rad moeten draaien en het letterbord dienen te ontcijferen en dat 
ze zelf fantastische prijzen en eeuwige roem kunnen vergaren!'

TIP VAN DE UITGEVER 

Ellen

vo
or

lo
pi

g 
on

tw
er

p

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Display voor op de winkelvloer
  Betaalde social media campagne met trailer
  Marketingcampagne door productiehuis SBS
  Exposure in de het tweede seizoen van Het Rad in 2021
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€ 9,99
100 x 100 x 230 mm 

Doos met naald, draad, stof, 
opvulmateriaal, lint en parels

EAN 9789059248755
vanaf 8 jaar

reeds beschikbaar

9 789059 248755

MAAK JE EIGEN EENHOORN

Knutsel je eigen sprankelende eenhoorn met deze schattige 
naaiset voor kinderen! De doos bevat alles wat je nodig hebt 
om een knuffel te maken. Met makkelijk te volgen instructies 
is deze knutselopdracht perfect voor alle enthousiaste creatie-
velingen.

MAAK JE EIGEN LUIAARD    

Deze naaiset is de perfecte manier om je kinderen aan het knut-
selen te zetten. De verpakking bevat al het materiaal dat je no-
dig hebt om dit schattige dier tot leven te wekken. Dankzij de 
makkelijke handleiding heb je in no-time je eigen luiaard in el-
kaar geknutseld!

Ideaal voor jonge knutselaars!

dieren, knuffel, DIY, knutselen, naaien

MAAK JE EIGEN NARWAL   

Maak je eigen narwal met deze supercoole DIY-kit en laat je 
inspireren door deze uitdaging voor kinderen. Het setje bevat 
naald en draad, opvulmateriaal, lapjes stof,… Kortom, alles om 
je eigen knuffel in elkaar te knutselen. Volg de instructies, rijg 
de naald in en beginnen maar!

spelen, disco, domino

€ 9,99
100 x 100 x 230 mm 

Doos met naald, draad, stof, 
opvulmateriaal

EAN 9789059248779
vanaf 8 jaar

reeds beschikbaar

9 789059 248779

€ 9,99
100 x 100 x 230 mm 

Doos met naald, draad, stof, 
opvulmateriaal

EAN 9789059248762
vanaf 8 jaar

reeds beschikbaar

9 789059 248762

OOK 
VERKRIJGBAAR 
IN HET FRANS!
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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

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

Display met 32 moppenboekjes
ISBN 978 90 5924 878 6

€ 160,00

8+ KIDS 8+ KIDS8+ KIDS 8+ KIDS

SMILEY 

MEGA SMILEY ZOEKBOEK   

Dit megagrote zoekboek neemt je mee op een reis 
doorheen Smiley World en zit barstensvol Smileys! Ga 
op zoek naar de verborgen Smileys in de stad, in het 
stadion, in het lab van een gestoorde wetenschapper, 
in de ruimte, op een dance festival… Een vrolijk boek 
vol gekke Smileys om je suf te zoeken!

zoekboek 

MEGAGROOT EN MEGAVROLIJK 
ZOEKBOEK MET GRATIS A2-POSTER

Brrrrr... Deze Smileys zijn vast bang 
voor al die griezelige gluiperds. Zie jij 
waar die angsthazen zich verschuilen? 

Welkom in het Magische Smiley Land, 

waar eenhoorns over de regenboog 

draven! Zie jij waar deze mysterieuze 

Smileys zich verstopt hebben? 

SMILEY 

SMILEY PUZZELBOEK      

In dit puzzelboek vind je woordzoekers, letterklutsen, 
zoekspelletjes, doolhoven, en nog veel, veel meer! Het 
ideale boek voor als je even niet weet wat te doen, of 
als je gewoon een beetje wilt lachen. En je wordt er 
nog slimmer van ook.

ANTI-VERVEELBOEK VOL SPELLETJES 

puzzelen, moppen 

Welke film zie je hier? 

Maak een groepje van 5 

Letterkluts 

Doolhof

L J D I

E I V E

S G E N

I L E L

Mmmmm... Heb jij ook zo’n trek 

in een lekkere hamburger? 

Zoek jij de snelste weg ernaartoe? 

Welke woorden kun je allemaal 

vinden in dit rooster? 

En vind jij het w
oord van 16 letters? 

EEN GAMMA BOORDEVOL FUN

9 789059 249219

€ 15,00
269 x 380 mm 
32 blz. hardcover 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 921 9 
vanaf 8 jaar 
NUR 228 
YBGH Doeboeken: verborgen voorwerp
YNU Kinderen / tieners: algemeen: 
humor en grappen
verschijnt 1 juni 2021 

Ontdek hier enkele 
zoekplaten!

€ 10,00
148 x 210 mm 

128 blz. paperback 
volledig in kleur 

ISBN 978 90 5924 940 0 
vanaf 8 jaar 

NUR 228 
YNVU Kinderen / tieners: 
algemeen: puzzelboeken

verschijnt 1 juli 2021 

9 789059 249400

Puzzel Zoek & Vind In het stadion
EAN 5407226502519

Productcode BABOS032
€ 16,99

Puzzel Zoek & Vind Op het strand 
EAN 540226502526

Productcode BABOS033
€ 16,99

48 49
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€ 14,99
106 x 136 x 30 mm 
366 blz. gebonden
met spiraalbinding 
en magneetsluiting 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 957 8
vanaf 8 jaar 
NUR 210/228
YNG Kinderen / tieners: 
algemeen: algemene kennis 
en interessante feiten
verschijnt 1 juli 2021

Deze kalender telt 365 heerlijke waarom-vragen voor 
nieuwsgierige kinderen. Sla elke ochtend een blaadje 
van deze kalender vol weetjes om en leer elke dag iets 
nieuws over onze planeet, de natuur, de geschiedenis, 
het menselijk lichaam en nog veel, veel meer! 

MIJN GROTE VRAAG- EN ANTWOORD 
KALENDER     

9 789059 249578

weetjes, wetenschappen, natuur, geschiedenis

VOOR ELKE DAG VAN HET JAAR 
EEN LEUK WEETJE 

EERDER VERSCHENEN

Paarden 
ISBN 978 90 5924 386 6

€ 14,99

Waar of niet waar?
ISBN 978 90 5924 666 9

€ 14,99

Bescherm de natuur!
ISBN 978 90 5924 741 3

€ 14,99

Mijn grote boek vol spelletjes 
ISBN 978 90 5924 742 0

€ 14,99

Voetbal
ISBN 978 90 5924 794 9

€ 14,99

*met uitzondering van Voetbal (nog tot 20 juli 2021 tijdelijk aan € 10 verkrijgbaar)
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Die_CutDie Cut

Waarom wordt de aarde  

de blauwe planeet genoemd?

Vanuit de ruimte gezien is onze planeet echt blauw. 

Dat komt omdat onze planeet met water is bedekt. 

De oceanen nemen veel meer oppervlakte in dan de 

continenten. Als buitenaardse wezens onze planeet 

zien, denken ze vast dat het een zwembad is!

23 JANUARI
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Die_CutDie Cut

   Waarom hebben de planeten  namen van goden?

9 NOVEMBER

In de Oudheid dachten de Romeinen dat de planeten aan de hemel goddelijke 
verschijningen waren. De helderste planeet 
noemden ze Venus, zoals de godin van de schoonheid, en de planeet die het  meest rood was noemden ze Mars,  naar de god van  

de oorlog.
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Die_CutDie Cut

Waarom moet je geeuwen?

Omdat je moe bent. Je lichaam heeft een stevige hap 

lucht nodig en vraagt aan de keelspieren om zich uit 

te rekken. De lucht komt in je longen terecht en  

je voelt je meteen beter. Chimpansees, muizen  

en zelfs slangen geeuwen ook! 

20 AUGUSTUS
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Die_Cut
Die Cut

Waarom zeggen we “Hallo”  

aan de telefoon?

Volgens sommigen komt dit vreemde woord van het 

Engelse Halloo, dat vroeger door Britse matrozen werd 

gebruikt om elkaar van het ene schip naar het andere 

te begroeten. Volgens anderen komt het woord van het 

Hongaarse Halom, dat “Ik hoor jou” betekent.

6 NOVEMBER

Hallo?

Hallo? Hallo?

KIDS LABO
101 EXPERIMENTEN OM ZELF TE DOEN 

Kids Labo dompelt je onder in de wereld van weten-
schap en technologie. Dit boek bevat leuke experimen-
ten: speels opgebouwd, stap voor stap uitgelegd en met 
eenvoudige huis-tuin-en-keukenmaterialen uit te voe-
ren. Bekijk de resultaten en ontdek de wetenschap die 
erachter schuilt en in het dagelijkse leven wordt gebruikt! 

ISBN 978 90 5924 239 5
Hardcover met embossing
€ 19,99 
reeds beschikbaar

KIDS LABO
25 EXPERIMENTEN DIE JE BUITEN KUNT DOEN

Dit knutselboek maakt van je omgeving een inspiratie-
bron voor je laboratorium! Leer hoe je al deze sensatio-
nele dingen zelf kunt maken met alledaagse materialen, 
die je zomaar buiten vindt. Maak indruk op je vrienden, 
creëer een cool schoolproject of bouw gewoon iets ge-
weldigs omdat je zoveel van wetenschappen houdt! 

ISBN 978 94 6429 123 0
Hardcover met embossing
€ 14,99
verschijnt 25 mei 2021

EERDER 
VERSCHENEN

Uitvinderslabo
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 Labo
ISBN 978 90 5924 916 5

€ 12,50

HERUITGAVE WEGENS SUCCES
DE IDEALE BOEKEN OM THUIS CREATIEF TE ZIJN! 

9 789059 242395 9 789464 291230

50 51

HERUITGAVE MET 
NIEUW ISBN AAN SLECHTS

€ 14,99!

PRIJSVERLAGING 
€ 14,99 

VANAF 1 JUNI 2021*
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Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

GERONIMO STILTON 90 

ALLEEN LOSERS SPELEN VALS! 

Een reisbureau in Rokford heeft een wedstrijd uitgeschreven 
voor journalisten en de hoofdprijs is een verblijf in een mui-
zenissig tig sterrenhotel. Klem heeft er alles voor over om te 
winnen en schrijft niet alleen zichzelf, maar ook Geronimo 
in. Dan blijkt dat ook Ratja Ratmuis zal deelnemen en die 
is minstens zo gebrand op winnen als Klem. Maar er zit een 
addertje onder het gras… De deelnemers moeten een zware 
survival op een van de ruigste en meest vervuilde plekken 
van Muizeneiland doorstaan, waar ze vanuit een helikopter 
worden gedropt. Arme Geronimo, die is echt overal bang voor. 
Piep! Maar te midden van al die ellende ontdekt onze be-
roemde schrijversmuis iets heel bijzonders…

€ 12,99
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 8 jaar 
ISBN 978 94 6429 043 1
NUR 282
YFC Kinderen/tieners: fictie: 
actie- en avonturenverhalen
verschijnt 28 juli 2021

‘EXPEDITIE ROBINSON’ VOOR AVONTUURLIJKE
 JONGE KNAGERS!

9 789464 290431

€ 17,99
145 x 190 mm

224 blz. gebonden
volledig in kleur

vanaf 8 jaar
ISBN 978 94 6429 061 5

NUR 283
YFC Kinderen / tieners: 

actie- en avonturenverhalen
verschijnt 19 juli 2021

9 789464 290615

THEA STILTON 28

VAKANTIE AAN DE CÔTE D’AZUR

De Thea Sisters gaan naar Nice voor een supervakantie: 
zon, zee, shoppen en... een mysterie! Ze worden gebeld 
door de styliste van de beroemde Bella Bling, die hun 
vraagt naar Monte Carlo te komen. Daar blijkt dat de 
hele Franse Riviera wordt geplaagd door een dieven-
bende, die uit is op kostbare juwelen. Zo is ook de ver-
lovingsring, die de knager Milan aan Bella had willen 
geven, verdwenen… De Sisters gaan er natuurlijk me-
teen achteraan! Ga je mee?

SPANNING EN MYSTERIE AAN DE FRANSE 
KUST… IDEAAL VAKANTIELEESVOER!

BACKLIST GERONIMO STILTON BASISSERIE!
9789059248717 GS 18: De voetbalkampioen - met Belgische vlag € 10

9789059248502 GS 26: Gi-ga-geitenkaas, ik heb gewonnen! € 12,99

9789059248403 GS 27: Een muizenissige vakantie € 12,99

9789059248397 GS 31: Geheime missie - Olympische spelen € 12,99

9789059248410 GS 40: De roof van de gi-ga-diamant € 12,99

9789059248601 GS 45: Het spook in de spiegel € 12,99

9789085925262 GS 61: Wielrennen is echt mijn sport € 12,99

9789085925361 GS 65: Een magische kerst € 12,99

9789085924777 GS 76: Het woeste wilde westen € 12,99

9789085924814 GS 79: Blozosaurus zoekt huis € 12,99

9789085925255 GS 80: Het toverslot € 12,99

9789085925293 GS 81: Een bloedstollende middernacht € 12,99

9789085925378 GS 82: Toernooi op het toverslot € 12,99

9789085925507 GS 83: Babydino vermist € 12,99

9789059248311 GS 84: Tricerapoep onder de loep € 12,99

9789059248342 GS 85: Gi-ga-gefeliciteerd € 12,99

9789059248335 GS 86: Onderwaterpiraten € 12,99

9789059248571 GS 87: Boven op stanktop € 12,99

9789059248588 GS 88: De laatste draak € 12,99

9789059249622 GS 89: Vuilnis is niet vies € 12,99

nog tot 20/07!

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

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

9789054614647 Thea Stilton 5: De verborgen stad € 17,99

9789054616641 Thea Stilton 8: Schipbreuk in de ruimte € 17,99

9789085920007 Thea Stilton 12: Gekrakeel om een schots kasteel € 17,99

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

9789085924548 Thea Stilton 21: Carnaval in venetie (met masker) € 17,99

9789085925118 Thea Stilton 22: De pioenenkoningin € 17,99

9789085925514 Thea Stilton 23: Dtripspektakel - Avontuur in Vlaanderen € 17,99

9789059248328 Thea Stilton 24: Schatgraven op de bahama's € 17,99

9789059248526 Thea Stilton 25: Platgewalst in wenen € 17,99

9789059248595 Thea Stilton 26: Detectivebureau hart voor de zaak € 17,99

9789059249639 Thea Stilton 27: Toestand in Tunesië € 17,99

MET THERMO-INKT!

MET 2 GEUREN!

52 53
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HAAL DE BELEVINGSDISPLAY 
VAN GERONIMO STILTON IN HUIS! 
In zijn tientallen boeken vertelt Geronimo Stilton 
ronduit over zijn muizenissige avonturen. En net die 
avonturen willen we met deze gi-ga-gave display in de 
kijker zetten! Deze houten blikvanger presenteert de 
boeken van de familie Stilton op een originele 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 marketing@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

 

 50 x 50 x 150 cm

8+ KIDS 8+ KIDS

GERONIMO STILTON

DE WERELD ROND MET STILTON… 
GERONIMO STILTON!

Klaar voor de start, af! Een muizenissige wedstrijd is 
begonnen op Muizeneiland: De Grote Race om de We-
reld. Zeven teams zullen strijden om de gouden wereld-
bol en de Stiltons doen mee! De teams hebben maar 31 
dagen om tien, voor de deelnemers nog geheime, be-
stemmingen te bereiken. Voor deze mega-speurtocht 
moeten ze tien puzzels oplossen en allerlei tests doen, 
terwijl heel Muizeneiland live meekijkt. Dit wordt echt 
een fenomenaal avontuur rond de wereld! Maar wie 
zal deze race winnen? Hopelijk niet Miss Never! 

avontuur, aardrijkskunde

EEN REIS ROND DE WERELD 
VANUIT JE ZETEL!

€ 19,99
145 x 190 mm
288 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 8 jaar
ISBN 978 94 6429 041 7
NUR 282
YFC Kinderen / tieners: 
actie- en avonturenverhalen
verschijnt 30 juni 2021

9 789464 290417

Geronim
o Stilton ©

 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
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FTEFANIE
DE EGEL 

FLEUR

BILLENKOP

DE EENZAME 

WORMEN

DE EEKHOORN 

DIE HIHI DOET

GURTY

DE KIKKERS 

DAGBOEK 2 
VERSCHIJNT 
NAJAAR 2021

… is er een vol humor en verwondering. Gurty observeert 
en beschrijft de wereld op een manier die tegelijk in-
telligent en komisch is. De dynamiek van de dialogen 
is ingenieus grappig. De situaties zijn heerlijk hilarisch. 
Een boek om hardop mee te lachen en stilletjes van te 
genieten. 

Vakantie op het platteland 
ISBN 978 90 5924 900 4 
€ 13,99

De wereld van 

8+ KIDS

10+JUNIOR
Display Het dagboek van Gurty  
Inhoud: 
8 x Vakantie op het platteland 
ISBN 978 94 6429 092 9
€ 111,92 

OOK VERKRIJGBAAR IN DISPLAY 
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Thea Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

€ 14,99
145 x 190 mm
224 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 10 jaar
ISBN 978 94 6429 042 4
NUR 283
YFA Kinderen / tieners: fictie: 
klassieke fictie
verschijnt 28 juli 2021

KLASSIEKERS GERONIMO STILTON

MIDZOMERNACHTSDROOM

Op een geheime plek, niet ver van Athene, ligt een  
betoverd bos waar van alles kan gebeuren. En zo 
komt het dat een magische bloem, in handen van een  
ondeugende elf, voor gigantische verwarring zorgt. 
Het sap van de bloem maakt namelijk dat je verliefd 
wordt op het eerste dat je ziet als je wakker wordt! 
Zo raken vier geliefden helemaal de draad (en elkaar!) 
kwijt en wordt de elfenkoningin Titania verliefd op 
een ezel! Maar eigenlijk is het allemaal de schuld van 
de elfenkoning Oberon…

Dit beroemde verhaal schreef William Shakespeare als 
een komisch toneelstuk en zo is dit boek ook opge-
bouwd. Het verhaal is niet verdeeld in hoofdstukken, 
maar in toneelaktes en er staan heuse toneeldialogen 
in de tekst. Waarom probeer je het niet eens na te 
spelen?

9 789464 290424

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

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

9789059249646 De bende van de zwarte pijl € 14,99

ONTDEK WERELDBEKENDE VERHALEN MET DE FAMILIE STILTON!

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

SPANNENDE FANTASYREEKS UIT DE WERELD VAN THEA STILTON!

Prinsessen van de Dageraad
deel 3: Sybil

ISBN 978 90 5924 966 0
€ 16,99

toneel, humor, liefde, elfen

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

WILLIAM SHAKESPEARE OP KNAGERMAAT: 
IDEAAL ALS EERSTE KENNISMAKING MET 
DE TONEELWERELD!
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9 789059 249257

€ 17,99
210 x 267 mm 
88 blz. gebonden 
volledig in kleur 
ISBN 978 90 5924 925 7
vanaf 10 jaar 
NUR 274/283
YFQ Kinderen / tieners: fictie: humor
YNXB Kinderen / tieners: algemeen: 
bovennatuurlijke en mythologische wezens 
YNNB Kinderen / tieners: algemeen: 
wilde dieren en territorium
verschijnt 1 juni 2021

 WONDERLIJKE DIEREN 
DIE MISSCHIEN ECHT BESTAAN
DOOR PROFESSOR O’LOOG  
Stéphane Nicolet    
met illustraties van Jean-Baptiste Drouot
vertaald door Edward van de Vendel   
In dit dierenboek staan dieren, zoals in de meeste  
dierenboeken. Ze zijn allemaal waargenomen, tot in 
detail beschreven, getekend en geclassificeerd door 
de grote professor O’Loog, miskend wetenschapper en 
wees van geboorte.

Geen van deze dieren werd door andere biologen  
gezien, wat niet wil zeggen dat ze niet bestaan, ook 
al zijn er mensen die dat beweren. In ieder geval heeft 
nog niemand bewezen dat ze niet bestaan.

humor, dieren, fantasie  

Lees hier een 
fragment uit dit 

wonderlijke boek!

‘Dit boek zit niet alleen boordevol gekke dieren, 
maar barst ook van de grapjes en spitsvondige details. 
Zowel auteur als illustrator geven blijk van een ongebreidelde fantasie en je voelt hoeveel plezier ze heb-
ben gehad bij het beschrijven en verbeelden van deze beesten. Het is moeilijk om een lievelingsdier te 
kiezen tussen al deze wonderlijke schepsels. Daarom zal ik me beperken tot deze top vijf: 
1. de moby bik (die een ongelooflijke vreetzak is)
2. de sjuttup (die de godganse dag dam dam dam dam dam da doe bie doe bie kweelt)
3. de wiebelslak, die je in je oren kunt stoppen om dat gekweel niet te moeten aanhoren 
4. de everzwug, die dol is op dj’s en op mensen die Didier heten en dan vooral op dj’s die Didier heten
5. de hoctopus, die in tegensteling tot sommige mensen (waaronder ikzelf) nooit een mop twee keer zal 
vertellen. De hoctopus is een echte lolbroek. Probleem is alleen als je twee hoctopussen samenzet, dat ze 
elkaar moppen gaan vertellen tot ze doodgaan van het lachen en van uitputting. Tja. Toch maar gewoon 
een hond nemen als huisdier, denk ik.’

TIP VAN DE UITGEVER 

Liesbeth

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

Stéphane Nicolet werkte eerst in een chocoladefabriek, maar na 
een indigestie kwam het besef dat hij meer van Roald Dahl hield 
dan van de chocoladefabriek. Sindsdien is hij schrijver, illustrator 
en striptekenaar. 

Jean-Baptiste Drouot is een schrijver en illustrator die niet graag 
over zichzelf praat. Daarom staat hier een heel klein tekstje over 
een grote meneer die grappige boeken maakt.  

afbeelding XXVI

afbeelding XXV

P LA FKijk dan, schatje, ik heb 

vegetarische dieetbrokjes 

gevonden!

Oef! Het was maar 

een nachtmerrie!

Fig. 1 TYPISCH TZATZIKIKI-ONGELUK 

DE

TZATZIKIKI

(MAMMIES SCHATJE)

Dit bijna plantaardig dier, dat zich voordoet als lid van de 

komkommerfamilie, is echt walgelijk. Hij kiest een menselijk wezen 

uit, volgt die de hele dag en eet alles wat hij of zij achterlaat: dode 

huid, afgebeten nagels, haren, alle soorten afval… Hij volgt het liefst 

heel oude personen, omdat die zich langzaam voortbewegen en 

makkelijk te volgen zijn. Kinderen zijn veel te snel voor hem, tot zijn 

verdriet, want kinderen zijn een bron van onuitputtelijke vervuiling. 

Talloze oude mensen hebben breuken opgelopen, omdat ze 

uitgleden over een al te plakkerige tzatzikiki. De huiskat (Felis 

silvestris catus) haat de tzatzikiki, ook al weten we niet precies 

waarom. We vermoeden echter dat ziekenhuisopnames die 

veroorzaakt zijn door de tzatzikiki er iets mee te maken hebben, 

want ‘van wie krijgt mama’s schatje zijn brokjes nu?’ 

BIJZONDERE KENTEKENEN

Bestaat voor 96% uit water, is dus 

een waterdier.

Het is een dier zonder staart.

Wat is het dan eigenlijk?

LEEFGEBIED

Groentela van de koelkast
LENGTE

30 cm

(zoals een komkommer dus!)

onduidelijke poten
schuwe komkommerschaduw

groene zebrastrepen

glanzende huid

(alleen in de supermarkt)

tanden, lijken erg op pitjes

afbeelding XXIV

afbeelding XXIII

Ander plaatje 
graag!

Ander plaatje 
graag!

Ander plaatje 
graag! Ander plaatje 

graag!

Anderplaatjegraag!

Wat is een 
plaatje?

Ander plaatje 
graag!

Geen idee.

dam dam dam dam dam da doe bie doe biedam dam damdam dam da doe bie doe waa 

Fig. 1 SJUTTUP KOMT SCHOOL TONIJNEN TEGEN

DE
SJUTTUP

Deze walvisachtige is simpelweg onuitstaanbaar. Hij zingt de hele 

dag door hetzelfde klaaglijke, zichzelf herhalende liedje, met een 

afgrijselijke melodie en een volkomen geschifte tekst. Verschrikkelijk 

saai. De sjuttup wordt door zijn hele omgeving gehaat, behalve door 

de jonge vissen. De trommelvliezen van kinderen, of het nu vissen of 

mensen zijn, zijn namelijk nog niet volgroeid. Ze zijn dus totaal doof 

voor slechte muziek of voor simpele zinnetjes als ‘eet je algen op’ en 

‘spuug nu eens niet op je zusje’. 
Gelukkig leeft de sjuttup in de diepste ravijnen, dus zijn zang stijgt 

zelden tot de oppervlakte. 

BIJZONDERE KENTEKENENKruipt over de bodem van meren.Herbergt een vis in zijn keel, die zich voordoet als stembanden.Soms slikt hij die door, wat wel zo rustig is voor iedereen.
LEEFGEBIED
Diepe meren in Schotland

lengte
Gigantisch

breedte
Gigantisch

onontwikkelde staartvin

vinnen die hij als kruiphanden gebruikt

mini-oortjes, zonder gat

aantal decibels : 120

enorme mondholte

supergespierdestembanden

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Betaalde social media campagne 
  Reviews door boekbloggers

EEN HILARISCH BOEK 
VOL KNOTSGEKKE DIEREN
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• LEESFRAGMENT • 

Meteen toen Zoë haar ogen dichtdeed, viel ze in een diepe slaap en begon ze te dromen.
 Ze stond op een open veld. De weidsheid om haar heen was eerder voelbaar dan zichtbaar. De hoge hemel 
en verre horizon werden verborgen door een dichte mist. Ze hoorde haar hart kloppen, steeds harder en harder, 
tot het plotseling niet meer haar hart was dat ze hoorde, maar hoefslagen die dichterbij kwamen. Plots zag ze 
Shaman, die haar tegemoet galoppeerde. Zijn zwarte vacht glansde als in de zonnestralen die de mist door-
boorden. De hengst stond nu helemaal stil. Ze drukte haar gezicht tegen zijn hals en ademde zijn geur in. 
 En toen voelde ze een blik in haar nek prikken. Ergens in de mist stond iemand naar hen te kijken, te loeren.
 ‘Weg hier, Shaman!’ fluisterde ze.
 Een tel later zat ze op zijn rug. Shaman galoppeerde weg en vloog over de weidse steppe. En plotseling 
versmolten hun lichamen met elkaar, waren het háár hoeven die over de grond roffelden, háár benen die steeds 
sneller liepen, háár manen die in de wind wapperden.
 Wie zat er achter haar aan? Ze wist het niet.
 Ze wist alleen maar dat ze moesten vluchten.

IN HET NAJAAR VERSCHIJNT 
DEEL 2: Een geheime belofte!

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

DE PAARDENFLUISTERAAR 
EEN NIEUW BEGIN  
Gina Mayer     
vertaald door Ans van der Graaff

De 13-jarige dwarsfluitiste Zoë weet net zo veel over 
paarden als over scheikunde – helemaal niets. Maar 
wanneer ze haar vriendin Kim vergezelt naar een proef-
les op het beroemde paardrij-internaat Snowfields in de 
wildernis van Canada, heeft ze daar een ontmoeting die 
haar blijft achtervolgen. De zwarte hengst Shaman staat 
bekend als schuw en gevaarlijk. Toch lijkt hij Zoë onmid-
dellijk te vertrouwen en voelt ze een sterke band met 
hem. Maar dat niet alleen: zijn blik vertelt haar dat zij de 
enige is die hem kan helpen.

Zelfs als ze weer thuis is, blijft Zoë over Shaman dromen. 
Telkens weer smeekt hij haar om hem te komen redden. 
Uiteindelijk neemt Zoë een drastisch besluit: ze gaat in 
haar eentje terug naar Snowfields…

9 789464 290066

€ 17,99
130 x 206 mm 
240 blz. gebonden 
zwart-wit
ISBN 978 94 6429 006 6
vanaf 10 jaar 
NUR 283-284 
YFP Kinderen / tieners: 
fictie: algemene fictie
YFM Kinderen / tieners: fictie: 
verhalen over relaties – romantiek, 
liefde of vriendschap
verschijnt 18 juni 2021 

paarden, vriendschap, ambitie, muziek

200.000 EXEMPLAREN VERKOCHT IN DUITSLAND!

'De Paardenfluisteraar is dé serie voor jonge paardenliefhebbers, maar je hoeft absoluut geen paarden-
kenner te zijn om van deze boeken te genieten: de vriendschap tussen Zoë en haar paard Shaman is zo 
ongelooflijk bijzonder dat ik er zelf bijna van zou gaan paardrijden! (Bijna… Ik ben vreselijk onhandig.) Het 
boek vertelt vooral over de ontroerende en universele vriendschap tussen mens en dier. Daarnaast heeft 
het ook exact de juiste dosis mystiek en avontuur. Je kan als lezer heerlijk wegdromen bij de lange tochten 
die de personages maken door de wildernis. De reeks werkt ongelooflijk goed in Duitsland, en 
we zijn heel fier om ze nu ook hier te mogen lanceren!'

TIP VAN DE UITGEVER 

Lise

9 789464 291254

Display met 8 boeken 
€ 143,92
120 x 280 x 215 mm
ISBN 978 94 6429 125 4
verschijnt 18 juni 2021

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
  Display met 8 boeken verkrijgbaar
  Posters voor paardenliefhebbers
  Betaalde social media campagne
  Advertenties in paardenmagazines

OOK VERKRIJGBAAR 
IN DISPLAY!
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€ 17,99
130 x 206 mm   
400 blz. gebonden 
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 979 0
vanaf 10 jaar 
NUR 283/284 
YFP Kinderen / tieners: fictie:
natuur- en dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners:
fictie: fantasy 
verschijnt 13 juli 2021  

Erin Hunter
vertaald door  Pauline Akkerhuis

Er breekt een nieuw tijdperk aan in het woud…

Na manen van gekibbel hebben de katten zich over 
vijf kampen verdeeld. Ze hebben zich nog maar net 
gesetteld wanneer Sterbloem, Heldere Hemels part-
ner, wordt ontvoerd. In ruil voor haar vrijlating, eist  
de gevaarlijke zwerfkat Kras een vast aandeel in de 
prooi. Maar dat kunnen de katten onmogelijk missen.
Als het de vijf groepen niet lukt om samen te werken, 
riskeren ze dat hun nieuwe manier van leven deze  
crisis niet doorstaat… 

Deze prequelserie is de perfecte introductie voor nieu-
we lezers van WarriorCats. Ook trouwe fans van Erin 
Hunter zullen dit nieuwe verhaal over de oorsprong 
van de Clans verslinden.

WARRIORCATS
HET ONTSTAAN VAN DE CLANS 

PAD VAN DE STERREN   

Lees hier 
een fragment!

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

9 789059 249790

fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

ONTDEK HET LAATSTE DEEL VAN 
‘HET ONTSTAAN VAN DE CLANS’!

EERDER 
VERSCHENEN

Het eerste gevecht   
ISBN 978 90 5924 676 8

€ 17,99

De vlammende ster
ISBN 978 90 5924 910 3

€ 17,99

Het verscheurde woud
ISBN 978 90 5924 950 9

€ 17,99

Donderwolken
ISBN 978 90 9524 675 1 

€ 17,99

Het zonnepad
ISBN 978 90 5924 637 9

€ 17,99 

€ 14,95
130 x 206 mm 
256 blz. gebonden 
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 952 3
vanaf 10 jaar 
NUR 283-284

YFP Kinderen / tieners: 
fictie: natuur- en
dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners: 
fictie: fantasy
verschijnt 15 augustus 2021 

9 789059 249523

WARRIORCATS – GIDS VOOR KRIJGSKATTEN

DE KRIJGSCODE

Laat je door Loofpoel meenemen door de geschiedenis 
van de Clans. Lees haar verhalen over de gebeurtenis-
sen die de aanleiding voor de krijgscode vormden.

9 789059 249516

fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

€ 7,50
125 x 178 mm
128 blz. paperback 
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 951 6
vanaf 10 jaar 
NUR 283-284

YFP Kinderen / tieners: 
fictie: natuur- en 
dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners: 
fictie: fantasy
verschijnt 31 augustus 2021

WARRIORCATS

MISTSTERS VOORTEKEN

Wanneer Luipaardster haar negende leven verliest, volgt 
Mistvoet haar op als leider van de RivierClan. Wanneer 
ze zelf haar negen levens en haar nieuwe naam ont-
vangt, ontdekt Mistster echter een schokkend geheim, 
waardoor haar leiderschap al begint met een crisis.
Na terugkeer in het kamp neemt ze een drastisch be-
sluit, maar is dat wel zo verstandig?

Erin Hunter
vertaald door  Ans van der Graaff

Erin Hunter
vertaald door  Ans van der Graaff
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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 Boek 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

BOXEN 
789059244412 WarriorCats Box Serie I € 59,95

9789059241251 WarriorCats Box Serie II – De nieuwe profetie € 59,95

9789059246416 WarriorCats Box Serie III  – De macht van drie € 59,95

9789059249110 WarriorCats Box Serie IV – Teken van de Sterren € 59,95

WarriorCats Serie 1, Boek 1
De wildernis in
ISBN 978 90 5924 822 9
€ 2,00*
*Minimumhoeveelheid te bestellen: 10 exemplaren (€ 20)

10+ JUNIOR 10+ JUNIOR

GEEF DEZE POPULAIRE SERIE 
EEN EXTRA BOOST MET DEZE 
POCKET AAN EEN SPOTPRIJS!

9 789059 248229
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Stormwachter 2
De verdwenen zeekrijgers

ISBN 978 90 5924 642 3
€ 17,99

Stormwachter 1
De kaarsenmaker van Arranmore

ISBN 978 90 5924 583 9 
€ 17,99

Stormwachter 3
De strijd om Arranmore
ISBN 978 90 5924 938 7

€ 17,99

10+ JUNIOR

12+TEENS

De Stormwachter serie vertelt het verhaal van Fionn Boyle. Wanneer hij het eiland Arranmore 
op stapt, komt het onder zijn voeten tot leven…
Eens per generatie kiest het eiland Arranmore een nieuwe Stormwachter om de magische krachten 
van het eiland in toom te houden en te beschermen tegen vijanden. Binnenkort zal Fionns opa, een 
geheimzinnige, zonderlinge oude man, zijn taken neerleggen. De tijd voor een nieuwe Stormwachter 
is gekomen. Maar diep onder de grond heeft er iemand op Fionn gewacht. Terwijl de strijd om het 
Wachterschap losbarst, ontwaakt er een duistere vorm van magie die een oeroude oorlog nieuw leven 
wil inblazen.

‘De Stormwachter serie is echt een geweldige jeugdserie voor alle 
leeftijden. Niets in dit boek vond ik slecht!’ – Axelles Books

‘De verdwenen zeekrijgers is een verhaal vol avontuur, vriendschap 
en familie. Het bracht een glimlach op mijn gezicht, liet me beven 
van spanning en zorgde ervoor dat ik een traantje moest wegpinken.’ 
– The World of a Bookworm

‘Het is vlot geschreven, het is heerlijk magisch en het is zeer moeilijk 
om te stoppen met lezen.’ – Samantha’s Boekenhoekje over 
De verdwenen zeekrijgers

‘Deze serie is betoverend. Catherine Doyle’s schrijfstijl vloeit zo vlot 
over de pagina’s, dat het onmogelijk is om het boek weg te leggen.’ 
– Een lezer op Goodreads

HEB JIJ DEZE EPISCHE SERIE AL GELEZEN?
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Bekijk hier het 
volledige interview 

met vertalers 
Manon en Pieter.

12+ TEENS 12+ TEENS

Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn
ISBN 978 90 5924 600 3
€ 16,95

Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw
ISBN 978 90 5924 726 0
€ 19,99

De verloren bloem van de sjamaan
ISBN 978 90 5924 789 5
€ 19,99‘New Orleans, Amerika. Begin 1900. Vier beste vrienden 

vinden drie dollar, een fortuin in die tijd, en bestellen 
een revolver uit de fameuze catalogus van Walker & 
Dawn. Ze ontvangen echter een mysterieus horloge dat 
heel veel geld waard blijkt te zijn.

Het historische perspectief en de wereld waarin Mo-
rosinotto Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn 
plaatst zijn buitengewoon boeiend. De vrienden reizen 
dwars door Amerika naar Chicago waar ze op het hoofd-
kantoor van Walker & Dawn een vergoeding hopen te 
krijgen die hen schatrijk zal maken. De lezer wordt mee-
genomen naar plekken waar de verschillen tussen arm 
en rijk gigantisch zijn en waar de kinderen te maken krij-
gen met racisme en seksisme. Tijdens hun reis komen de 
vier jonge avonturiers een voor een aan het woord. Dat 
biedt deze ultieme jeugdroman niet alleen karakterver-
dieping, maar ook een veelzijdigheid die het al bomvolle 
avontuur extra gelaagd maakt.’ – Juyrapport CPNB Vlag 
& Wimpel 2019

‘Morosinotto deinst er niet voor terug de beide hoofd-
personen een ware heldenrol te geven, net zoals in zijn 
vorige boek Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn. 
Het vertrouwen in zichzelf en elkaar is bemoedigend en 
ontroerend. Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte 
sneeuw is een eigenzinnige vertelling waarbij de kwalifi-
cering ‘meeslepend’ een understatement is.’ – Jaapleest.
nl over Twee fonkelrode sterren

‘Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw is een 
wonder van vertelkunst. Morosinotto trekt je van de ene 
bladzijde naar de ander, het verhaal is enorm spannend, 
maar ook soms ontroerend en altijd genuanceerd. Waar 
Morisonotto’s eerste pageturner (die in Amerika speel-
de) vooral fantasievol en grappig was, is deze pagetur-
ner historischer, grimmiger maar ook heldhaftiger. (…) Je 
zult erin verdwijnen, je kinderen zullen erin verdwijnen, 
lees het en lees het voor. Het zal de wereld om jullie heen 
voor vele fijne uren doen vervagen.’ – Edward van de 
Vendel over Twee fonkelrode sterren

HOU DEZE BEKROONDE PARELS OP VOORRAAD!

Wanneer Laila wordt opgenomen in een ziekenhuis in Lima, 
raakt ze al snel bevriend met El Rato, een jongen vol wilde 
verhalen. Maar dan krijgt Laila haar diagnose: de artsen heb-
ben eindelijk een naam kunnen geven aan haar ziekte, een 
naam die alle hoop wegslaat. Tegen beter weten in trekken 
de twee vrienden op avontuur, op zoek naar de legendari-
sche Verloren Bloem. Wie weet kan Laila daarmee toch nog 
genezen…

Vertaler Pieter van der Drift over de auteur:
‘Davide Morosinotto krijgt het voor elkaar om zware onder-
werpen in zijn boeken te zetten die zo subtiel worden ge-
bracht dat het niet zwaar voelt.’

Vertaalster Manon Smits over de ‘Trilogie van de Rivieren’:
‘De boeken hebben eigenlijk heel weinig met elkaar te ma-
ken, maar het zijn telkens kinderen die een hele reis maken 
en avonturen beleven. Maar de oplettende lezers herkennen 
wel iets van het ene boek in het andere, dus dat heeft Moro-
sinotto wel heel mooi en subtiel verwerkt.’

MET VEEL TROTS KONDIGEN WE OOK DE KOMST VAN 
LA PIÙ GRANDE AAN: MOROSINOTTO’S VOLGENDE BOEK 
MET EEN COVER VAN DE BEJUBELDE REBECCA DAUTREMER!
WORDT VERWACHT VOORJAAR 2022

'MOROSINOTTO IS EEN FANTASTISCHE VERHALENVERTELLER. 
HOPELIJK BLIJFT HET HIER NIET BIJ.' - JAAPLEEST.NL
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12+ TEENS

14+YA

Bravelands 1 • De Outsider
ISBN 978 90 5924 507 5

€ 17,99

Bravelands 6 • De Belofte
ISBN 978 90 5924 953 0

€ 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.

‘I could not have expected more of this book. It gave us everything we needed and 
wanted: an epic final battle, sadness, hapiness, honor, friendship, a fight for what is 
right. These books always promise us quality, so the writers are indeed oathkeepers.’ 
– Lezer op Goodreads over De Belofte

Bravelands 5 • De Zielvreters
ISBN 978 90 5924 761 1

€ 17,99

Bravelands 3 • De Opstand
ISBN 978 90 5924 588 4

€ 17,99
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9 789463 492324

€ 19,99
135 x 210 mm 
ca. 400 blz. gebonden 
zwart-wit
ISBN 978 94 6349 232 4
vanaf 14 jaar 
NUR 285 
YFHR Tieners: fictie: fantasy romantiek 
verschijnt 25 mei 2021 
verdeling in NL door Blossom Books 

EEN HART ZO VURIG

‘Ik stelde mijn leven in dienst van Rhen, om deel uit te maken 
van iets groters dan mezelf. Nu ben ik hier, de geheime 
halfbroer van de kroonprins van Sinteldaal. De vermiste 
erfgenaam die niet gevonden wil worden. En ik maak deel uit 
van helemaal niets.’ 

In 2020 was Een vloek zo eenzaam een van de boeken 
waar YA-lezers dat jaar het meest naar uitkeken – dan 
kun je gewoonweg niet te lang wachten met het vervolg. 
Brigid Kemmerer duikt opnieuw in de magische wereld van 
Sinteldaal, die ons zo doet denken aan het verhaal van Belle 
en het beest, maar geeft ditmaal twee andere personages 
de hoofdrol.

In dit nieuwe deel worden hechte banden op de proef 
gesteld en ontluikt er nieuwe liefde in een koninkrijk dat aan 
de rand van een oorlog staat. Een hart zo vurig is een sage 
die je hart sneller laat kloppen en waarin je door moét lezen.

Brigid Kemmerer 
vertaald door Tine Poesen 

Een vloek zo eenzaam
ISBN 978 94 6349 173 0

€ 19,99

14+ YA 14+ YA

sprookje, vloek, romantiek, fantasy, liefde 

LIMITED EERSTE DRUK, UITGEVOERD
MET EEN FULL-COLOUR ILLUSTRATIE
VAN TILL AND DILL OP DE SCHUTBLADEN! EERDER VERSCHENEN

OOK VERKRIJGBAAR ALS E-BOOK!
ISBN 978 94 6349 092 4

€ 9,99 

'EEN VLOEK ZO EENZAAM' NEEMT INSTAGRAM OVER!

'Vol met actie, ontzettend romantisch 
en een geweldige cliffhanger waardoor 
je alleen maar meer wil.'
– Booklist Online

Enkele lezersreacties op Een vloek zo eenzaam
‘Dit boek las als een trein en zorgde ervoor dat ik niet kon stoppen 
met glimlachen. Het is een van de beste boeken die ik dit jaar heb 
gelezen. Een mix van fairytale fantasy en urban fantasy. Ik raad het 
iedereen aan om te lezen.’ - lezersrecensie van Young Adult België 
op Standaardboekhandel.be 

‘Alles is goed doordacht en naarmate het verhaal vordert, hoe span-
nender en sensationeler het wordt. De worldbuilding, de persona- 
ges, de gebeurtenissen en de vloek, alles klopte gewoon! Ik kan niet 
wachten op het vervolg om meer te lezen over dit intense verhaal, 
dit wonderbaarlijke sprookje.’ - lezersrecensie op Hebban.nl 
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De Spiegelmoorden
ISBN 978 90 5924 451 1

€ 17,99

14+ YA

VOLWASSENEN

TEAM MORTIS BJORN VAN DEN EYNDE

‘Team Mortis is een reeks die nooit teleurstelt. En ook in 
Stille Waters krijgen we weer de succesvolle Team Mor-
tis formule te zien: spanning, mysterie, drama en de 
typische cliffhangers. Weer een aanrader van formaat!’ 
– LaurianneBooks over Stille Waters

Kristalkinderen
ISBN 978 90 5924 136 7

€ 17,99

Bloedlijst
ISBN 978 90 5924 262 3

€ 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

Het Romeo & 
Juliet Mysterie

ISBN 978 90 7782 684 3
€ 17,99

Engel des Doods
ISBN 978 90 5924 610 2

€ 17,99

Blind Verdriet
ISBN 978 90 5924 683 6 

€ 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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B J O R N  V A N  D E N  E Y N D E

team mortis 3.indd   Alle pagina's 12/09/19   14:03

De Slaventocht
ISBN 978 90 5924 732 1 

€ 17,99

Stille Waters
ISBN 978 90 5924 914 1
€17,99
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FAMILIE 
DWAALSPOOR

Welke avonturen beleefde Louise op haar wereldreis?
Louise is met haar studies gestopt om nieuwe horizonten te verken-
nen, in de hoop zichzelf te ontdekken. In Australië ontmoet ze de 
Engelse backpacker Jayson, een durfal die onbekommerd door het 
leven raast. Maar ook de introverte, romantische Australiër Connor 
laat zijn oog op Louise vallen. Haar gevoelens raken op een dwaal-
spoor. Maar ze speelt met vuur, want er schuilt een gevaar in het 
geheim dat één van beide jongens met zich meedraagt…

Nico De Braeckeleer   

9 789059 249806

€ 12,99
130 x 206 mm 
184 blz. paperback
zwart-wit
ISBN 978 94 5924 980 6

volwassenen 
NUR 301/312 
FS Fictie: gezinsleven fictie
FT Fictie: familiesaga’s
verschijnt 21 mei 2021 

VOLWASSENEN VOLWASSENEN

FAMILIE 
GEVANGEN

Wat gebeurde er met Marie-Rose in de gevangenis? 
Nadat Marie-Rose is ontmaskerd door Lars als dader van de steek-
partij op Amelie, belandt ze in de gevangenis. Daar worstelt ze met 
schuldgevoelens. In de gevangenis gelden andere regels, andere 
wetten. Niet de wet van de rijkste, maar de wet van de sterkste. 
Hoelang kan Marie-Rose in deze bikkelharde, angstaanjagende  
jungle overleven?

Nico De Braeckeleer   

EXCLUSIEF VERHAAL, NOOIT GETOOND OP TELEVISIE!

Lees al een exclusief fragment uit het nooit getoonde verhaal van Marie-Rose!

 Pas nu dringt de omgeving echt tot me door. De okergele, afgeschilferde muren van de gang, het witte 

plafond met de vochtige, bruine plekken, de ijzeren getraliede deuren die worden geopend met de sleutel die de 

cipierster bij zich heeft, de penetrante geur, een mix van muffe deodorant, bedompte matrassen en een spoor 

van urine.

 We lopen voorbij een afdeling. Enkele gevangenen drukken zich tegen de getraliede deur en schreeuwen me 

vanalles toe. Een kale vrouw opent haar mond wagenwijd en steekt haar tong uit terwijl ze vulgaire, likkende 

gebaren maakt. Die vrouwmensen hebben geen greintje fatsoen. Ik durf niet te denken aan al de smakeloze 

dingen die in dit hol gebeuren. Ik heb ooit een aflevering bekeken van Orange Is the New Black en heb het 

meteen afgezet. Ik gruwde ervan. Ik hoor hier niet thuis. Ik kan hier niet leven.

 We lopen door een dubbele zwaaideur. Van de andere kant komt er een cipier gestapt die een gedetineerde 

vastheeft wiens neus bloedt, gevolgd door een tweede cipier met een gedetineerde die er veel erger aan toe is. 

Haar gezicht ligt volledig open en ze mist twee voortanden.

 ‘Ik moet hier weg! Ik moet naar mijn familie!’

De populaire VTM serie FAMILIE kluistert al 30 jaar lang dagelijks honderdduizenden kijkers aan de buis, 
en is de langstlopende Belgische soapserie. De FAMILIE-boeken bieden kijkers een aparte, verrassende en 
exclusieve kijk in het leven van hun favoriete personages.

Het personage Marie-Rose, gespeeld door Martine Jonckheere, komt na een jarenlange afwezigheid terug 
naar de serie. Het laatste dat we van haar zagen was dat ze werd veroordeeld voor poging tot moord op 
Amelie – een feit waarvoor Marie-Rose haar dochter Veronique had laten opdraaien.

Uiteindelijk belandt Marie-Rose dus wel degelijk zelf achter slot en grendel, maar haar tijd in de gevangenis 
wordt nooit getoond op televisie. Daar brengt dit boek verandering in! 

soap, drama

9 789059 249738

€ 12,99
130 x 206 mm 
184 blz. paperback
zwart-wit
ISBN 978 94 5924 973 8

volwassenen 
NUR 301/312 
FS Fictie: gezinsleven fictie
FT Fictie: familiesaga’s
verschijnt 9 april 2021

voorlopige cover
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VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
   TV-campagne door DPG Media
 Displays op maat
  Pers- en promotour in kranten en magazines
   Betaalde social media campagne
   Voorpublicatie ‘Gevangen’ in Dag Allemaal 

 (bereikt 1.79 mio lezers!)



EEN UITGEBREID ASSORTIMENT VOOR PUZZELFANATEN
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1
€ 6,99
148 x 210 mm
128 blz. paperback
zwart-wit
NUR 493
WDK Puzzels en quizzen
verschijnt 25 mei 2021 

VOLWASSENEN VOLWASSENEN

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
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NIVEAU 2

1

WE LOVE BRAINSNACK® 
ISBN 978 94 6429 017 2

WE LOVE KRUISWOORDRAADSELS 
ISBN 978 94 6429 016 5

WE LOVE SUDOKU (MET TWIN SUDOKU)
ISBN 978 94 6429 014 1

WE LOVE KRUISWOORD MIX 
ISBN 978 94 6429 015 8

9 789464 2901659 789464 290172

9 789464 290141 9 789464 290158

Een fijne reeks puzzelboeken in allerlei disciplines, 
voor uren puzzelplezier. Geef de puzzelaar in jezelf het 
laatste woord en laat die hersens maar kraken. Denk-
sport is goed voor je: het ontspant de geest en houdt 
je brein fit. Bye-bye verveling!

HET BETERE PUZZELWERK IN EEN COMPACT 
FORMAAT AAN MEENEEMPRIJS 
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VOLWASSENEN VOLWASSENEN

€ 10,00
220 x 270 mm 

128 blz. paperback 
volledig in kleur 

ISBN 978 94 6429 009 7
NUR 493

WDK Puzzels en quizzen
verschijnt 25 mei 2021

9 789464 290097

ZOEK DE VERSCHILLEN   
VERRASSENDE FOTOPUZZELS

Je observatieskills zullen tot het uiterste getest wor-
den in dit boek vol verbluffende fotopuzzels. Dit boek 
staat boordevol foto’s die identiek zijn – op enkele 
verschillen na! Een scherp oog en een sterk concen-
tratievermogen zijn broodnodig om die verschillen 
bloot te leggen. Lukt het jou in je eentje of moet je de 
rest van de familie erbij roepen? De puzzels zijn ge-
rangschikt volgens 5 niveaus, van beginner tot expert. 
Maar wat je niveau ook is: elke puzzel is een lust voor 
het oog! 

puzzelen 

VERRASSENDE FOTOPUZZELS 

6

1 2 3 4 5 6 7 8

VOORBEELD

SpotDiff#pp005-027.indd   6

15/01/2015   16:12

25

15
VERBORGEN VISSEN

Deze zes vissen zitten verstopt in het water hierboven.

Kun jij ze alle zes vinden? 

SpotDiff#pp005-027.indd   25

15/01/2015   16:13

77

1 1092 3 4 5 6 7 8

57 KAMELEON

SpotDiff#pp072-092.indd   77
06/01/2015   14:50

40

26
MOOI UITGEDOST

SpotDiff#pp028-050.indd   40

06/01/2015   14:41

41

1

9

2 3 4 5 6 7 8

121110
MOOI UITGEDOST

SpotDiff#pp028-050.indd   41

06/01/2015   14:41

Zin om je observatieskills 
te testen? Kijk hier!

HERSENKRAKERS 

Meer dan 150 leuke hersenkrakers om je brein in topconditie 
te houden. Pak een pen, ga lekker in je luie stoel zitten en 
puzzelen maar!

 
JAPANSE PUZZELS 
Een sudoku kent iedereen… 
Maar ken je ook de kakuro, de akari en de hoshi? 
In dit puzzelboek leer je het allemaal kennen! 

9 789464 290226

€ 8,50
148 x 210 mm 
176 blz. paperback 
zwart-wit 

ISBN 978 94 6429 022 6
NUR 493
WDK Puzzels en quizzen
verschijnt 25 mei 2021

DENKSPORT VERDRIJFT DE TIJD EN HOUDT HET BREIN FIT 

9 789464 290103

€ 8,50
148 x 210 mm 
176 blz. paperback 
zwart-wit 

ISBN 978 94 6429 010 3
NUR 493
WDK Puzzels en quizzen
verschijnt 25 mei 2021
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VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES! 
Wil je meer weten over onze marketingplannen, ben je op zoek 
naar leuk POS-materiaal of wil je een gerichte marketingactie 
met ons opzetten? Klaartje staat je graag te woord!
Je kunt haar bereiken via marketing@baeckensbooks.be

ONTDEK ONZE LESSUGGESTIES  
Op baeckensbooks.com staan gratis lessuggesties en activiteitenbundels bij onze boeken ter beschikking. Je 
kunt een greep uit het aanbod bekijken door de onderstaande QR-codes te scannen. In de lessuggesties worden 
tips, activiteiten en spelletjes aangereikt waarmee leerkrachten en ouders aan de slag kunnen met het boek. 

Het grote 
kabouterboek 

aap leest een letter 

mol in de put 

Lotjes Zorg 

Stella en 
de zeemeeuw 

Dessertvorkjes en 
andere belangrijke 
dingen 

De slaventocht 

Dor 

Onderbuik

Ontdek de maanden van het jaar 

en de seizoenen in deze wonder- 

lijke zoektocht door het toverbos
ISBN 978 90 5924 821 2 

€ 13,99
POSTER_EENJAARINWONDERLAND.indd   1

POSTER_EENJAARINWONDERLAND.indd   1

26/01/2021   10:02

26/01/2021   10:02

Vakantie op het platteland

 Vertaald   door 

Edward  van  de  Vend
el

GRATIS LEESEXEMPLAAR

Gurty promoboekje.indd   1
Gurty promoboekje.indd   1

23/01/2021   07:17
23/01/2021   07:17

Gratis poster!

Gratis leesproefjes!

Lessuggestie
OPGES T E LD  DOOR  ANKE  VANDOOLAEGHE

AANGEBODEN  DOOR  BAECKENS  BOOKS

WWW .BAECKENSBOOKS .BE

De olympische
kabouterspelen

Doelgroep 
 

Deze activiteiten zijn geschikt voor kinderen uit het eerste leerjaar. Ze passen allemaal

binnen de ‘Olympische Kabouterspelen’. Je kan zelf kiezen hoeveel activiteiten je met jouw

klas uitvoert, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Intro 
 
Het Grote Kabouterboek 

Het briefje (bijlage 1)

 

 

Knolziemeniet 
 
Tekenpapier

Gekleurde wasco's

Zwarte verf

Iets om mee te krassen (vb. tandenstokers)

Evt. stukjes knolziemeniet

 

 

De weggelopen
sprookjeskabouter 
 
Een bord en stift/krijt

Evt. grote papieren en tekenmateriaal 

 

Leesrace 
 
Woordjes (bijlage 2)

Evt. kaboutermutsen als er groepjes zijn

Evt. zakjes als er groepjes zijn 

Speelplaats, turnzaal of lokaal met wat

meer plaats. 

 

 

 

Benodigdheden 

1

leest een letter

aap

Tips, spelletjes en doe-blaadjes

13

Lessuggesties bij ‘aap leest een letter’ van Isabelle Gielen & Jan Van Lierde ©
 Baeckens Books NV
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KNUTSELACTIVITEITEN 
De woordenschatkist 

Maak een woordenschatkist met nieuwe woorden. 
Misschien kan je hier alle nieuwe woorden uit de klas in verzamelen? 

Dit heb je nodig

• Iets dat kan dienen als woordenschatkist: een schoenendoos, een sigarenkistje, een  
 mooie kartonnen doos, een blikken doos, een grote glazen bokaal, een bloembak…
 het hoeft zelfs geen doos met een deksel te zijn.
• Materiaal dat kan dienen als bodem om de woorden in te prikken: piepschuim, 
 plasticine, klei, aarde… 
• Gekleurd papier 
• Cocktaikprikkers of tandenstokers 
• Lijm, schaar, schrijfgerei 

Zo maak je het

• Schrijf het woord op een strookje gekleurd papier en plak dat om
 een cocktailprikker heen.
• Prik de cocktailprikker vast in bodem van de doos. 

Tip
• Versier de doos/bokaal/bloembak ook aan de buitenkant.
• Je kunt in de woordenschatkist ook lievelingswoorden verzamelen. Het hoeven niet 
 per se zelfverzonnen woorden te zijn. Welk woord vind jij het allermooiste woord? 
 Laat elk kind vertellen waarom hij  
 of zij net dat woord zo mooi vindt. 

 

TINE  BERGEN   |   ONDERBUIK   |  LESMAP

BESTE

LEERKRACHT

TINE  BERGEN  - ONDERBUIK

U  hebt  de  lesmap  van  'Onderbuik'  in  handen. Fijn  dat  u

interesse  hebt  voor  mijn  boek! 'Onderbuik'  is  het  eerste

deel  van  een  psychologische  thrillerreeks  'Het  College',

die  vertelt  over  een  seriemoordenaar  op  een  school.

'Onderbuik'  gaat  over  Lotte  en  Sander  die  smoorverliefd

samen  thuis  weglopen. Of  dat  wordt  toch  gedacht.

Volgens  Sanders  zus  Nina  is  er  meer  aan  de  hand  en

samen  met  Vianne, die  ook  op  het  College  zit, gaat  ze  de

zaak  uitspitten. Ze  ontdekken  meer  dan  hen  lief  is  en

stellen  uiteindelijk  alles  in  vraag, ook  zichzelf. 

In  deze  lesmap  zal  ik  u  meer  vertellen  over  verschillende

thema’s  die  in  het  boek  aan  bod  komen, zoals  weglopen,

verliefdheid  en  manipulatie. U  krijg  ook  meer  informatie

over  de  thrillerreeks  'Het  College',  en  over  mijn  drijfveren

om  nu  precies  dit  boek  en  deze  reeks  te  schrijven. Aan  al

deze  info  zitten  telkens  lessuggesties  gekoppeld.   

TINE  BERGEN  - ONDERBUIK

Actiepakket

VERBIND DE  
BOLLETJES! 

Kan jij de bolletjes verbinden 
en Lotjes jurk afwerken?

1•
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13•

14•

6•

7•

•8 9•

2•

10•

11•
• 3

•15

•4

Tekst en tekeningen © Tom Percival, Bloomsbury Publishing Plc 2017, 2018

TEKENEN
Hoe ziet jouw Zorg eruit?  

Teken hem hieronder.

Tekst en tekeningen © Tom Percival, Bloomsbury Publishing Plc 2017, 2018

Lessuggesties bij Dessertvorkjes en andere belangrijke dingen Lessuggesties bij Het grote kabouterboek 
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Activiteitenbundel bij Lotjes Zorg   
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Blader even terug 

en probeer onze leuke 

extra’s uit via de 

QR-Codes!

HET EERSTE BOEK OVER DE BELGISCHE SONGFESTIVALGESCHIEDENIS 
35 ARTIESTEN BRENGEN HUN BIJZONDERE VERHAAL

65 jaar België op het Songfestival: 
Alle artiesten. Alle verhalen.
ISBN 978 90 5924 939 4
€ 24,99

NOTITIES

‘Dankzij dit boek herbeleefde 
ik mijn deelname nog eens. 
Terwijl ik nog altijd niet kan 
geloven dat ik daar ooit 
gestaan heb!’ 
– Laura Tesoro 

Lees hier een 
fragment!
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De auteurs van dit unieke naslagwerk legden de focus 
niet alleen op de feitelijke geschiedenis, maar ook 
op de artiesten en hun persoonlijke verhalen en er-
varingen. 35 ex-deelnemers, van Clouseau tot Sandra 
Kim en Laura Tesoro, laten een soms verrassende en  
emotionele getuigenis van hun deelname horen. 
Songfestivalcommentator Peter Van de Veire schreef 
het voorwoord bij dit boek. 65 jaar België op het 
Songfestival is een heerlijk leesbaar boek voor ieder-
een die van muziek houdt. 
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