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Geachte mevrouw, meneer, 
 
Hierbij sturen wij u de lijst met titels die wij vooruit kochten op de boekenbeurs, de aanbiedingsbeurs van 
uitgeverijen voor boekhandels: 
 
      VOORAANKOPEN BOEKENBEURZEN / STANDING ORDERTITELS 
 
Beide begrippen, Vooraankopen en Standing Order, lichten we nog even toe: 
  
a. Vooraankopen boekenbeurzen 
Bijgaande lijst geeft u een overzicht van de NBD|Biblion-aankopen, een selectie van de “beste”  en meest 
veelbelovende titels, op de boekenbeurs najaar 2020. Het zijn de titels die, zoals u gewend bent, na 
verschijnen ook worden opgenomen in de nieuwsbrief Collectieadvies Bibliotheken, waarin behalve deze 
vooraankopen meer titels worden opgenomen. Echter, wij stellen de bibliotheken nu reeds in de 
gelegenheid, ruim vóór verschijnen, losse exemplaren te bestellen. Dat betekent aanzienlijke tijdwinst, want 
direct bij verschijnen worden voorlopige titelbeschrijvingen gemaakt en worden de bestelde exemplaren 
gereedgemaakt voor uitlening en onmiddellijk verzonden. 
 
b. Standing Order boekenbeurzen (snelle levering!)  
De hierboven genoemde lijst Vooraankopen boekenbeurzen geeft u de gelegenheid zélf de titels van deze 
lijst uit te kiezen en alvast te bestellen. Het is echter ook mogelijk een Standing Order abonnement op 
ditzelfde aanbod te nemen. Dat betekent dat wij u, automatisch, van deze lijst één exemplaar van elke titel 
toezenden. 
De Standing Order abonnementen zijn verdeeld over 8 modules:  

V1 = volw. fictie groot 
V2 = volw. fictie klein 
V3 = volw. non-fictie groot 
V4 = volw. non-fictie klein 
J1 = jeugd fictie groot 
J2 = jeugd fictie klein 
J3 = jeugd non-fictie groot 
J4 = jeugd non-fictie klein 
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De coderingen van de modules (V1,V2,V3,V4,J1,J2,J3,J4) vermelden wij behalve op bijgaande lijst ook op 
de Aanschaf Informaties, waardoor eventuele dubbele bestellingen kunnen worden voorkomen. 
Alle titels in een kleine module van een bepaalde categorie (Volwassen of Jeugd) zijn uiteraard ook 
opgenomen in de grote module van dezelfde categorie. 
 
Hoe te bestellen? 
1. De lijst Vooraankopen Boekenbeurzen (oktober 2020) bevat de noodzakelijke gegevens om losse 
exemplaren te kunnen bestellen. Bestellingen van losse titels van deze lijst kunt u doen op de gebruikelijke 
manieren, (maak eventueel gebruik van de referentie), bij voorkeur via de Webshop (shop.nbdbiblion.nl). 
De lijst Vooraankopen boekenbeurzen kan als aparte publicatie in zijn totaal opgeroepen worden in de 
Webshop (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: najaar ‘20), u kunt dan de lijst doorlopen 
en snel bestellen. 
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 10 november 2020. 
 
2. Bibliotheken die nu een Standing Order abonnement hebben, behoeven deze lijst uiteraard niet in te 
vullen, tenzij voor losse bijbestellingen.  
Bij aflevering van de boeken wordt op de factuur als referentie de module vermeld. 
 
Wilt u meer exemplaren van een titel maar geldt dit niet voor alle titels? Combineer dan een abonnement op 
de Standing Order met aanvullende bestellingen op de lijst ‘Vooraankopen Boekenbeurzen’. 
U ontvangt ook de extra exemplaren met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending die daarvoor geldt: 
10 november 2020. 

 
Een overzicht van de aantallen titels en totaalbedragen van 2020 vindt u achteraan de bijgaande lijst. 
 
Nieuwe abonnementen 
Nieuwe Standing Orderabonnementen kunnen ingaan per 1 januari 2021. 
 
 
Meer informatie nodig? 
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Neem dan contact op met de afdeling Fulfilment: 
Roel Jager (tel. 079-3440132). 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
NBD Biblion 
Roel Jager 
 
T (079) 344 0132 
E roel.jager@nbdbiblion.nl 
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Bestellijst (uiterste inzenddatum 10 november 2020) 
 

Bibliotheek: 

Bibliotheekcode: 

Naam besteller: 

Referentie (max. 6 posities):  

Datum: 

Zenden aan: 
NBD Biblion  t.a.v. bibliotheekboekhandel 
Postbus 7454   2701 AL Zoetermeer 

U kunt deze lijst ook in de Webshop (shop.nbdbiblion.nl) oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & 
selecties, Standing Order: najaar ‘20) en daar uw (extra) bestelling plaatsen. 

  



 
 
 
        
Hoe gebruikt u deze lijst: 
 

1. U heeft geen Standing order abonnement. U wilt wel (een aantal van) de titels van de lijst snel na verschijning ontvangen: 
 

U kunt uw bestelling op de lijst invullen en de lijst aan ons opsturen. Noteert u uw bibliotheekgegevens a.u.b.? 
 U kunt deze lijst in de Webshop oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: najaar ‘20) 
 en daar uw bestelling plaatsen. 
 U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€2,65). Uiterste datum van inzending is: 10 november 2020. 
  
2. U heeft een of meerdere Standing order abonnementen. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 

1 exemplaar. 
Dit is afhankelijk van welk(e) abonnement(en) u hebt. 

 
Indien u meer dan 1 exemplaar van een titel wilt ontvangen doet u het volgende: 
U kunt deze lijst in de Webshop oproepen (Actueel aanbod, Rubrieken & selecties, Standing Order: najaar ‘20)  
en daar uw extra bestelling plaatsen. 
Of u kunt uw extra bestelling op de lijst invullen en de lijst aan ons opsturen. 

 U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending is: 10 november 2020. 
 
3. U heeft een Standing order abonnement. U ontvangt automatisch van de titels waar u een abonnement op hebt 1 exemplaar. 

Dit is afhankelijk van welk(e) abonnement(en) u hebt. 
U wilt vooralsnog geen extra exemplaren van titels op deze lijst. 
U hoeft niets te doen. 

  
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met: Roel Jager 079-3440132 of Yvonne Schotman: 079-3440130 
 
Een totaaloverzicht van aantallen titels en bedragen vindt u achteraan deze lijst. 



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Oktober 2020)

Bestelnr. cat. aantal auteur titel siso isbn978- prijs ver-
schijnt

Opmerking

2020314366 2  
V1  
V2

Acda, Thomas Scenario 9048835829 € 22,99 okt-20 Singer-songwriter Oscar heeft Nederland achter zich gelaten om in New York 
een cursus scenarioschrijven te gaan volgen bij de vermaarde docent Seth 
Michael Donsky. Wanneer hij daar de flamboyante acteur Sam ontmoet, 
besluiten ze een appartement te delen.

2020234717 2  
V1  
V2

Appel, René Overschot 9026353642 € 20,99 sep-20 25e thriller van Appel. Arend Meulenhoek krijgt een dreigtelefoontje van een 
man die claimt dat zijn stiefzoon Ferry hem duizenden euro's schuldig is. Deze 
wuift de kwestie weg. De obscure geldeiser en de onhandelbare Ferry maken 
het Arend en zijn vrouw zo moeilijk, dat ze hun leven nauwelijks aankunnen

2020234902 2  
V1

Araghi, Ali De onsterfelijken van 
Teheran

9046827529 € 24,99 okt-20 Grootse en meeslepende roman over drie generaties van een familie die zich 
staande probeert te houden in een verdeeld Iran. In de traditie van 'Honderd jaar 
eenzaamheid'. 

2020292609 2  
V1  
V2

Arnaldur Indridason Boven water 9021417585 € 21,99 okt-20 Thriller. De gepensioneerde politieman Konrad wordt gebeld door een ouder 
echtpaar dat zich zorgen maakt om hun kleindochter. Ze weten dat ze drugs 
gebruikt en betrokken is geweest bij een smokkelactie, en nu is ze verdwenen. 

2020291601 2  
V1  
V2

Baantjer, A. C. De Cock en de schim uit 
het verleden (deel 88)

9026152269 € 10,99 jan-21 De Cock wordt naar een huis aan het Vondelpark geroepen. Een makelaar heeft 
achter een muurtje een dichtgemetselde ruimte gevonden, waarin een geraamte 
is aangetroffen. Dit brengt De Cock 30 jaar terug in de tijd.

2020245407 2  
V1  
V2

Baldacci, David Daglicht (Atlee Pine, dl-3) 9400512818 € 21,99 nov-21 Thriller. Al van jongs af aan leeft FBI-agent Atlee Pine in onzekerheid over wat er 
precies is gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Het meisje werd op zesjarige 
leeftijd ontvoerd en is nooit meer teruggevonden. 

2020255912 2  
V1

Beauvoir, Simone 
de

De onafscheidelijken 9059369375 € 22,99 okt-20 In deze niet eerder verschenen autobiografische roman blikt Simone de 
Beauvoir terug op haar bijzondere vriendschap met Zaza. 'De onafscheidelijken' 
is een wonderschone kennismaking met de jeugd van een van 's werelds 
invloedrijkste filosofen en een bijzondere verdieping van haar werk.

2020291525 2  
V1  
V2

Berg, Greetje van 
den

Onder de linde 9020537079 € 17,50 nov-20 Gemma heeft samen met Ruud 10 kinderen. Ze wonen in het huis dat ooit van 
zijn ouders was. Als Gemma ziek wordt en er geen diagnose kan worden 
gesteld, is de normale gezelligheid in huis ver te zoeken.

2020245533 2  
V1

Betten, Erik Schaduwspoor 9024585045 € 20,99 jan-21 Thriller. Het is het nieuws van de dag: tussen Amsterdam en Rotterdam zien 
steeds meer mensen een oude stoomtrein over het spoor razen. Mensen die 
instappen verdwijnen spoorloos…

2020314427 2  
V1

Blædel, Sara Het meisje onder de 
boom

9044359817 € 17,50 okt-20 Thriller. Op het eiland Bornholm wordt het lichaam gevonden van Susan, die in 
1995 vermist raakte tijdens een schoolreis. Journaliste Camilla Lind gaat op 
bezoek bij Pia, die op school heeft gezeten met Susan. Maar Pia blijkt diezelfde 
ochtend zelfmoord te hebben gepleegd.

2020203451 2  
V1  
V2

Bomann, Corina Mathilda's geheim (De 
vrouwen van de 
Leeuwenhof, dl-2)

9022587171 € 19,99 okt-20 Familieroman. Mathilda gaat op zoek naar haar herkomst. Tot de Tweede 
Wereldoorlog alles ontwricht. Vervolg op 'Agneta's erfenis'.
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Oktober 2020)

2020291350 2  
V1  
V2

Boyne, John Een reiziger 9029094221 € 22,99 jan-21 Dit verhaal begint met een familie: een vader, moeder en twee zoons. Eén zoon 
met de bloeddorst van zijn vader in zijn bloed, de ander met de creativiteit van 
zijn moeder. De een vertrekt, de ander blijft.

2020245739 2  
V1  
V2

Brookes, Maggie De verwisseling 9024589364 € 21,99 sep-20 Tsjechoslowakije, 1944. Een groep Britse krijgsgevangenen wordt te werk 
gesteld op het land van Izabela en haar moeder. Onder het toeziend oog van de 
bewaking gebeurt het onmogelijke: Izabela wordt verliefd op de Britse Bill en hij 
op haar. Samen bedenken ze een plan om bij elkaar te kunnen blijven.

2020292445 2  
V1

Caplin, Julie De kleine theewinkel in 
Tokio

9402706451 € 17,99 okt-20 Wanneer reisblogger en fotograaf Fiona een reis naar Japan wint, waar ze 
begeleid zal worden door een bekende Japanse fotograaf, kan ze haar geluk 
niet op. Tot ze op het vliegveld wordt opgehaald door de man die 10 jaar 
geleden haar hart brak: fotograaf Gabe Burnett.

2020291374 2  
V1

Carlan, Audrey Passie: Washington en 
Madrid (Mannen van de 
wereld ,dl-5)

9022591741 € 16,99 nov-20 Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Samen runnen ze het bedrijf 
Mannen van de wereld en vliegen ze overal heen om kapitaalkrachtige vrouwen 
bij te staan.

2020291375 2  
V1

Carlan, Audrey Vuur: Rio de Janeiro en 
Los Angeles (Mannen van 
de wereld, dl-6)

9022591758 € 16,99 nov-20 Parker, Bo en Royce zijn echte vrouwenmagneten. Samen runnen ze het bedrijf 
Mannen van de wereld en vliegen ze overal heen om kapitaalkrachtige vrouwen 
bij te staan.

2020245514 2  
V1  
V2

Child, Lee De wachtpost 9024591947 € 21,99 okt-20 25e Jack Reacher. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op 
zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij 
vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een 
gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen...

2020234724 2  
V1

Clark, Julie De laatste vlucht 9026351907 € 21,99 nov-20 Thriller. Claire Cook is getrouwd met een politicus, woont in een prachtig huis in 
Manhattan en wordt omringd door luxe. Maar achter gesloten deuren is haar 
perfecte echtgenoot een licht ontvlambare hork, en met hulp van zijn personeel 
houdt hij Claire dag en nacht strak in de gaten. 

2020245859 2  
V1  
V2

Colgan, Jenny Op goed geluk (Happy 
Ever After, dl-1)

9024590223 € 18,99 jan-21 Bibliothecaris Nina weet precies wat mensen moeten lezen. Op goed geluk 
maakt ze een keuze: welk boek helpt tegen liefdesverdriet en welk verhaal kan 
de eenzaamheid verjagen. Maar als de bibliotheek sluit en Nina werkloos wordt, 
helpen boeken haar niet. Of toch wel?

2020234745 2  
V1

Commandeur, 
Tanya

Rosa's oorlog 9026353758 € 21,99 nov-20 Historische roman. Augustus 1942: een jongeman spoelt aan op het 
Rotterdamse Katendrecht. Hij wordt opgevangen in het beruchte café 
Belvédère. Rosa, een Surinaamse bediende, ontfermt zich over hem.

2020291359 2  
V1  
V2

Connelly, Michael Een gewaarschuwd man 9022591437 € 21,99 nov-20 Nieuwe thriller van de auteur van 'Nachtploeg' VN-thriller van het jaar 2018. 
Journalist Jack McEvoy is een seriemoordenaar op het spoor die volledig onder 
de radar opereert – tot nu toe.

2020245551 2  
V1  
V2

Cook, Lorna De verboden belofte 9400510982 € 20,00 feb-21 De Highlands in Schotland, 1940. Hier zal een belofte het lot veranderen van 
twee vrouwen die tientallen jaren na elkaar leven.

2020234744 2  
V1  
V2

Day, Elizabeth Schaduwstad 9026353550 € 24,99 okt-20 Howard Pink is een selfmade miljonair die zijn leven koopt en gewend is aan 
macht en geld. Maar achter dit flinterdunne masker schuilt een man die gebukt 
gaat onder de verdwijning van zijn dochter jaren geleden. Evenals 'Feest' een 
vlijmscherpe roman over de Britse elite.
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2020292441 2  
V1

Dean, Abigail Meisje A 9402706390 € 21,99 jan-21 Samen met haar zusje Evie besluit Lex na hun moeders dood de horrorwoning 
uit hun jeugd om te toveren tot een goede plek. Maar eerst moet ze in het reine 
komen met haar zes broers en zussen – en de jeugd die ze deelden.

2020291455 2  
V1

Dean, Ellie Een nieuw begin (Een 
veilige haven, dl-1)

9026151583 € 19,99 dec-20 Eerste boek in de serie 'Een veilige haven'. Een klein pension aan de kust houdt 
moedig stand in een donkere en onzekere tijd. De Tweede Wereldoorlog. 

2020245416 2  
V1

Dean, Will Tuva: de jacht 9400512108 € 21,99 jan-21 Eerste deel van een thrillerserie met een dove heldin. In de bossen bij een 
afgelegen Zweeds dorp worden twee lichamen gevonden. Kan verslaggever 
Tuva de moordenaar te slim af zijn voordat ze het volgende slachtoffer wordt?

2020292324 2  
V1  
V2

Dicker, Joël Het mysterie van kamer 
622

9403110318 € 25,00 nov-20 Een schrijver verblijft in kamer 623 in het luxueuze Paleishotel in Zwitserland. 
Hij besluit zich volledig op een onopgeloste moord te storten: wat gebeurde er 
twintig jaar eerder in kamer 622?

2020192991 2  
V1  
V2

Dijk, Kiki van Gstaad 9401626163 € 15,99 nov-20 Thriller. Het waanzinnig chique skioord Gstaad, dat bevolkt wordt door oude 
adel, stinkend rijke Russen en gelukzoekers, komt messcherp tot leven. De 
ideale mix voor een razendspannende vakantiethriller.

2020291450 2  
V1  
V2

Dionne, Karen Geworteld in het kwaad 9026152443 € 20,99 sep-20 Thriller. Rachel herinnert zich steeds meer details over de dag dat haar ouders 
werden vermoord. De moord waarvoor zij al jarenlang opgesloten zit. Ze beseft 
dat de waarheid anders is dan haar voorgespiegeld werd. Van de auteur van 
'Dochter van het moeras'.

2020255958 2  
V1

Edvardsson, Mattias Goede buren 9024583317 € 20,99 okt-20 Thriller. Micke en Bianca Andersson verhuizen naar een idyllische buitenwijk 
van Stockholm die perfect lijkt voor hun gezin. Maar als ze hun buren leren 
kennen, komt er langzaam een gevoel van onbehagen op. Scandithriller voor de 
lezers van Bjork.

2020234782 2  
V1

Eliasberg, Jan Hannahs vlucht 9026353628 € 22,99 okt-20 Historische roman. 1938: de Joodse Hannah Weiss staat op het punt een 
baanbrekende ontdekking te doen. Maar ze wordt gediscrimineerd en 
gedwongen in de kelder van het instituut te werken. Iemand anders gaat er met 
haar ontdekking vandoor Gebaseerd op ware gebeurtenissen en personen.

2020130786 2  
V1

Ersson, Svea Hej Denemarken 9461094735 € 6,99  okt-20 Een vertrek thriller. Als Merels vriend Robin voor zijn werk naar Denemarken 
moet verhuizen, besluit zij daar haar droom van een eigen speelgoedwinkel te 
verwezenlijken. Helaas verloopt de start maar moeizaam en Robin begint zich 
steeds vreemder te gedragen. 

2020291183 2  
V1

Escobar, Mario Vlucht uit Parijs 9029730181 € 19,99 okt-20 Een aangrijpende historische roman over twee dappere Joodse jongetjes die 
zichzelf moeten zien te redden in het Frankrijk van tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Eerder verscheen: 'Het schooltje van Auschwitz'.

2020292614 2  
V1

Evaristo, Bernardine Meisje, vrouw, anders 9044543506 € 22,50 nov-20 Meisje, vrouw, anders' volgt twaalf personages die elk op zoek zijn naar iets – 
een gedeeld verleden, een onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, 
een geliefde, een vleugje hoop. Winnaar Booker Prize 2019.

2020245325 2  
V1

Faggiani, Franco De jongen die met wolken 
speelde

9056726836 € 20,99 jan-21 Oorlogsroman. Rome, 1944. Archeoloog Filippo Cavalcanti heeft van de 
overheid de opdracht gekregen om een aantal kunstwerken naar Duitsland te 
verschepen. Cavalcanti gruwt bij het idee dat hij deze kostbare schilderijen en 
beeldhouwwerken aan de nazi’s moet geven. 
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2020292582 2  
V1

Fellowes, Jessica Diana (De Mitford 
moorden, dl-3)

9021421919 € 22,50 okt-20 Klassieke whodunit die gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Tijdens een feest 
van de rijke Guinness-familie in 1928 komt een van de bediendes door een val 
om het leven. Dat is het begin van een reeks sterfgevallen die met elkaar in 
verband lijken te staan.

2020291342 2  
V1  
V2

Fforde, Katie Een liefde in de lente 9022588956 € 19,99 jan-21 Romantische fictie. Gilly is heel tevreden met haar leven: ze runt een 
succesvolle bed and breakfast in haar eigen huis, op een prachtige plek. Maar 
dan ontmoet ze makelaar Leo, die niet alleen vriendelijk en behulpzaam is, maar 
ook nog eens verwarrend aantrekkelijk. 

2020291255 2  
V1

Florijn, Els De engelen van Elisabeth 9023960225 € 21,99 okt-20 Een aangrijpende christelijke historische roman over een jonge vrouw die in een 
gesticht belandt op verdenking van de moord op twee van haar kinderen.

2020291358 2  
V1  
V2

Foley, Lucy De gastenlijst 9022591765 € 19,99 nov-20 Thriller. Opvolger van 'De jachtpartij'. Jules en Will kunnen hun geluk niet op. 
Eindelijk is het zover: hun bruiloft op een schitterend eiland voor de Ierse kust. 
Terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen en de gasten langzaam 
binnendruppelen, breekt buiten een storm los. 

2020291500 2  
V1

Folkers, Marina Ik hou je vast 9020538113 € 16,00 okt-20 Aangrijpende feelgoodroman met een heftig thema. Millie woont in Londen en 
werkt voor The Guardian. Een relatie heeft ze niet, maar verder heeft ze een leu
leven. Slechts 1 keer per jaar, op haar verjaardag, denkt ze aan de man die haar 
hart gebroken heeft Ethan. 

2020234890 2  
V1

French, Tana Zondagskind 9046827420 € 24,99 nov-20 Thriller. Door een lugubere vondst in de boom bij het familiehuis, staat het leven 
van Toby volledig op zijn kop. Hij wordt gedwongen alles te onderzoeken wat hij 
dacht te weten over zijn familie, zijn verleden en zichzelf.

2020292448 2  
V1

Frennstedt, Tina Countdown (Cold Case) 9402706499 € 21,99 okt-20 Thriller. Op de ochtend van Goede Vrijdag wordt een controversiële zangeres 
dood gevonden in de vuurtoren van een nationaal park aan de kust. Op de 
plaats delict wordt bewijs gevonden dat teruggrijpt op een moordzaak in Ystad 
van vijftien jaar geleden. Eerder verscheen: 'Verdwenen'.

2020291381 2  
V1  
V2

Galbraith, Robert Kwaad bloed 9022591956 € 24,99 okt-20 Thriller. Privedetective Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall 
wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over de 
verdwijning van haar moeder, Margot Bamborough.  Robert Galbraith is het 
pseudoniem van J.K. Rowling.

2020255908 2  
V1

Gardam, Jane Ver van Verona 9059369351 € 22,99 sep-20 Deze debuutroman bevat alles waar Gardam later om gekoesterd zou worden: 
de typisch Britse sfeer, haar eigenzinnige, psychologisch scherpe pen en haar 
speciale humor. De prachtige verhalen over jonge meisjes op de drempel van 
het volwassen worden.

2020291714 2  
V1

Geraghty, Ciara Achter de horizon 9022589939 € 19,99 nov-20 Feelgoodroman. Terry en Iris zijn al heel lang hartsvriendinnen die alles met 
elkaar delen. Als Terry langsgaat om Iris’ vijftigste verjaardag te vieren, maar 
haar huis volkomen verlaten aantreft, weet ze meteen dat er iets heel erg mis is.

2020292589 2  
V1  
V2

Gerritsen, Esther De terugkeer 9044542523 € 22,50 okt-20 Vijf jaar oud was Jennie toen haar vader de hand aan zichzelf zou hebben 
geslagen. Nu alweer twintig jaar geleden. Zij heeft nooit in die zelfgekozen dood 
willen geloven. Haar broer Max, die destijds tien was, praat niet graag over 
vroeger. Maar Jennie kan het verleden niet laten rusten. 

2020234780 2  
V1

Goldin, Megan Nachtduik 9026352294 € 21,99 jan-21 Psychologische thriller over de prijs van roem, de lange schaduw van het 
verleden en loyaliteit in een kleine dorpsgemeenschap Eerder verscheen: 'De 
escaperoom'.
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2020245372 2  
V1

Goodkind, Terry Hart van zwart ijs (De 
kronieken van Nicci, dl-4)

9024590063 € 29,99 okt-20 Slotdeel in deze fantasyreeks. Het gevaar van de brute oorlog, die de Oude 
Wereld in Het Leger van Steen leek te vernietigen, is geweken. Toch vormt zich 
in de nasleep een nieuwe dreiging langs de kust. 

2020245371 2  
V1

Goodkind, Terry Woestenij (De Kinderen 
van D'Hara, dl-3)

9024585298 € 18,99 sep-20 Fantasy. Richard en Kahlan, uit De Wetten van de Magie, moeten diep de 
gangen van het Volkspaleis in om het gevaar dat hun wereld bedreigt te 
bestrijden. Derde deel in deze novellenreeks.

2020245411 2  
V1  
V2

Grisham, John Een tijd voor genade 9400512764 € 22,99 nov-20 Thriller met advocaat Jake Brigance bekend uit 'De jury'. Drew Gamble staat 
terecht voor moord op een politieman. Jack Brigance wil de onderste steen 
boven krijgen in deze zaak. Daarmee zet hij zijn carrière en zijn gezin op het 
spel.

2020245253 2  
V1  
V2

Groen, Hendrik Opgewekt naar de 
eindstreep

9029094139 € 20,00 nov-20 Het allerlaatste dagboek van Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van 
Nederland. Hendrik is overgeplaatst naar Bergen aan Zee. Hij wordt 
vergeetachtig en besluit nog een keer een dagboek bij te houden.

2020291453 2  
V1

Gross, Andrew De vijfde colonne 9026151286 € 20,99 nov-20 Thriller. Terwijl in Europa WO II uitbreekt, komen in Madison Square Garden 
tienduizenden nazisympathisanten bijeen. Zij vormen ‘de vijfde colonne’, 
spionnen voor de Duitsers, ingebed in het alledaagse leven in New York.

2020314368 2  
V1

Halls, Stacey De vondeling 9044360578 € 23,99 okt-20 Historische roman. 1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter Clara 
achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de dochter die ze nooit heeft 
gekend terughalen. Ze is geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder werd 
opgeeist, door haarzelf.

2020291294 2  
V1

Hannon, Irene Lichtboei (Hope Harbor, 
dl-4)

9029730143 € 21,99 dec-20 Onverwacht erft ex-legerarts Ben Garrison een oude, afbrokkelende vuurtoren. 
Het liefst maakt hij het ding met de grond gelijk, maar de toren is een belangrijk 
monument voor de gemeenschap en redacteur Marci Weber is vastbesloten om 
te vechten voor het behoud ervan. 

2020292290 2  
V1  
V2

Harris, Robert V2 9403106717 € 20,99 okt-20 Spionageverhaal. Aan het einde van de oorlog geloofde Adolf Hitler nog stellig in
een overwinning door zijn nieuwste V2-raketten. De raket had ook een enorm 
bereik, zelfs genoeg om vanuit de bossen van Den Haag de Engelse hoofdstad 
te bereiken.

2020291295 2  
V1

Hauck, Rachel Tussen de regels door 9029730167 € 22,99 nov-20 New York. Vijf mensen ontvangen een anonieme, mysterieuze uitnodiging van 
The Fifth Avenue Story Society. Ze hebben nog nooit van het genootschap 
gehoord. En geen van allen zijn ze van plan hun diepste geheimen mee te 
nemen naar een kamer vol vreemden

2020292182 2  
V1

Hegi, Ursula De beschermheilige van 
zwangere meisjes

9493081789 € 23,50 jan-21 Een hartverscheurend mooi portret van huwelijk en moederschap, en van hoe 
vrouwen elkaar overeind houden als de grond onder hun voeten wordt 
weggeslagen.

2020292321 2  
V1

Hek, Youp van 't In corontaine 9400406872 € 12,50 okt-20 Jaarlijkse columnbundel. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus
totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de 
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe 
normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. 

2020193131 2  
V1  
V2

Hellberg, Åsa Welkom bij Hotel 
Flanagans

9401666060 € 17,50 jan-21 We volgen de bijzondere vrouwen die het illustere hotel Flanagans in Londen 
runnen. Dit sfeervolle verhaal zit vol emoties, bedrog, wraak en catastrofes, 
maar ook met fantastische personages, een krachtige verhaallijn én een 
gelukkig einde.
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2020161928 2  
V1  
V2

Hollander, Loes den Wacht maar af 9461094711 € 19,95 nov-20 Thriller. Het leven van Franka is na haar hersenbloeding totaal veranderd. Er 
zijn weken voorbijgegaan waarvan ze zich niets herinnert. Ze ontdekt dat haar 
moeder is overleden en haar man gedraagt zich ineens erg afstandelijk. 

2020303756 2  
V1

Hollander, Wilma De zomer van1970 9462042667 € 18,95 nov-20 Een irritante tuinman, een oude liefdesgeschiedenis en een flinke storm... Dat is 
waar Katie (33) na haar ontslag bij een advocatenkantoor mee te maken krijgt, 
als ze samen met de gepensioneerde zeeman Barend voor een tweeweekse 
vakantie naar het Engelse Kanaaleiland Herm vertrekt. 

2020291373 2  
V1  
V2

Hore, Rachel Voor altijd mijn dochter 9022591734 € 19,99 okt-20 Familieroman. Als verpleegkundige in twee Wereldoorlogen redt Irene vele 
levens. Maar in haar eigen leven lijkt iets belangrijks te ontbreken. Tot ze op een 
dag besluit op zoek te gaan naar het ware verhaal van haar afkomst.

2020292306 2  
V1  
V2

Hornby, Gill Miss Austen 9403106915 € 20,99 okt-20 Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo 
weinig van haar correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een 
origineel en hartverwarmend boek over de vriendschap tussen twee zussen. 

2020245415 2  
V1  
V2

Horst, Jorn Lier Rookgordijn 9400511385 € 20,99 jan-21 Thriller. Opvolger van 'Nulpunt'. Op oudjaarsavond wordt Oslo opgeschrikt door 
een explosie. Alles wijst in de richting van een terroristische aanslag. Onder de 
gewonden bevindt zich iemand die Alexander Blix goed kent: Ruth-Kristine 
Smeplass.

2020314431 2  
V1

Hughes, Kathryn De brief 9044355086 € 22,99 nov-20 Tijdens haar werk in een kringloopwinkel vindt Tina in de zak van een 
tweedehands jas een brief, in een verzegelde en ongefrankeerde envelop. Tina 
leest de brief - een beslissing die haar leven voor altijd zal veranderen…

2020291448 2  
V1

Ibrahim, Laila Goudpapaver (De eerste 
krokus, dl-3)

9029730273 € 19,99 nov-20 Christelijke roman. Het is 1894 en Mattie ligt op sterven. Sadie en Lisbeth 
ondernemen als moeder en dochter een zware reis om afscheid te kunnen 
nemen. Maar ongelijkheid zorgt nog steeds voor grote problemen. 

2020192989 2  
V1  
V2

Jacobs, Anne Het landhuis 9401613248 € 21,99 nov-20 Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, moeten Franziska en haar moeder hun 
landgoed verlaten. Franziska weet dan nog niet dat het meer dan veertig jaar zal 
duren voordat ze haar huis weer zal zien. En wat ze dan aantreft, doet haar veel 
verdriet. 

2020292288 2  
V1  
V2

Jansson, Susanne Winterwater 9403106618 € 20,99 okt-20 Thriller. Op steeds dezelfde dag in januari verdwijnt een jong kind in de golven. 
Welk gruwelijk geheim verbergt het water?

2020291333 2  
V1  
V2

Jio, Sarah Om nooit te vergeten 9022581186 € 19,99 nov-20 Als Kailey plotseling oog in oog komt te staan met haar oude liefde, staat haar 
leven op zijn kop. Voor lezers van Corina Bomann en Santa Montefiore. 

2020130764 2  
V1

Kamphuis, Martine De kliniek 9461094681 € 18,95 jan-21 Thriller. Na haar artsexamen neemt Sanne Molenaar een baan aan in een tbs-
kliniek. Met een aantal collega’s kan ze goed opschieten, maar anderen zijn 
nauwelijks te onderscheiden van de patiënten. Machtspelletjes en intimidatie 
zijn aan de orde van de dag.

2020292280 2  
V1  
V2

Kepler, Lars Spiegelman 9403106410 € 21,99 nov-20 Thriller. Vijf jaar na haar verdwijning wordt het levenloze lichaam gevonden van 
een jonge vrouw. De enige ooggetuige van de moord is een warrige man, die 
niet zeker weet wat hij gezien heeft.
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2020291297 2  
V1  
V2

Kingsbury, Karen Twee weken voor jou 9029730433 € 21,99 okt-20 Christelijke roman. Nu ze gaat studeren is Elise Walker vastbesloten om haar 
leven te beteren, maar het duurt niet lang voordat ze ontdekt dat ze zwanger is. 
Aaron en Lucy Williams zijn ongewenst kinderloos en dolblij als Elise voor hen 
kiest als adoptieouders. 

2020291314 2  
V1  
V2

Klassen, Julie Kerst op Ivy Hill (Ivy Hill, 
4)

9029730372 € 20,00 okt-20 Christelijke historische roman. Richard Brockwell is al jaren niet thuis geweest 
met kerst. Hij is veel liever in Londen, ver van zijn ouderlijk huis, waar hij kan 
ontsnappen aan de vele familiegeheimen en de pijn uit het verleden. Met extra 
verhaal van Dineke Epping.

2020291242 2  
V1  
V2

Klassen, Julie Het strand van de 
verloren schatten

9029730358 € 23,99 jan-21 Christelijke roman. Laura Callaway loopt dagelijks langs de kust van Cornwall, 
die berucht is vanwege de vele scheepswrakken. Niet om kostbare schatten te 
jutten, maar om te zoeken naar het verhaal achter de levens die verloren zijn 
gegaan. 

2020293100 2  
V1

Knausgård, Karl 
Ove

Buiten de wereld 9044532296 € 27,50 okt-20 Debuutroman van de auteur van 'Mijn strijd'. De 26-jarige Henrik werkt als 
invalleraar in een afgelegen vissersdorpje. Hij voelt zich sterk geïsoleerd in de 
besloten gemeenschap. Miriam, een van zijn 13-jarige leerlingen, wordt verliefd 
op hem, en hij op zijn beurt voelt zich tot haar aangetrokken. 

2020245329 2  
V1

Korn, Carmen Tijd om opnieuw te 
beginnen (De nieuwe tijd, 
dl-2)

9056726591 € 24,99 nov-20 Het is 1949; de nazi’s zijn verslagen. Hamburg ligt in puin. Velen hebben 
iemand verloren. Henny is op zoek naar haar vriendin Käthe, die verdwenen is. 
Lina opent een boekwinkel in de stad en Ida is teleurgesteld over haar relatie 
met de Chinese Tian.

2020291338 2  
V1

Kovach, Carla Dit heb je verdiend 9022588260 € 17,99 okt-20 Thriller. Melissa Sanderson leek het perfecte leven te hebben: een heerlijk gezin 
en een prachtig huis in een rustige buitenwijk. Maar nu is ze dood, en haar 
gewurgde lichaam vertoont bewijs van eerdere verwondingen. De plaats delict 
doet detective Gina Harte terugdenken aan haar eigen verleden.

2020245386 2  
V1

Krabben, Inge van 
der

Van het hart 9024591022 € 20,99 jan-21 Op aandringen van haar zoon gaat de vijfenzeventigjarige Mies Goedhart met 
tegenzin bij een rouwgroep. Al twee jaar probeert ze weer greep te krijgen op 
haar leven na de plotselinge dood van haar man. 

2020291462 2  
V1

Kruijt, Petra Blauwdruk van geluk 
(Girlpowerserie)

9020539882 € 15,00 jan-21 Avy werd geboren in de spotlights. Nu willen de spotlights haar niet meer. Hoe 
krijgt ze haar leven weer uphill? Een eerlijke feelgoodroman over bittere 
glamour.

2020292314 2  
V1  
V2

Kwast, Ernest van 
der

Ilyas 9403160801 € 22,99 okt-20 Er is een nieuwe Rembrandt ontdekt, een portret van een onbekende jongeman. 
Conservator Peter Lindke is het niet eens met de toeschrijving en wordt 
ontslagen na een televisieoptreden. Thuis komt hij erachter dat hij in een 
huwelijkscrisis zit en dat hij een schoonmaakster heeft met grote problemen.

2020291348 2  
V1  
V2

Laren, Jackie van Lentegroen (Onder de 
bomen, dl-1)

9022591444 € 15,99 jan-21 Eerste deel van een sprankelende nieuwe serie die zich afspeelt in de 
Nederlandse natuur, met een stoere vrouwelijke boswachter in de hoofdrol. 
Hedendaagse feelgoodroman.

2020291451 2  
V1  
V2

Lark, Sarah Het familiegeheim 9026153839 € 22,50 sep-20 Stephanie kan zich niets herinneren van haar vroegste jeugd in Nieuw-Zeeland 
en gaat op onderzoek uit. Maar sommige familiegeschiedenissen kunnen beter 
vergeten blijven.

2020245544 2  
V1

Lewinsky, Charles De stotteraar 9493169067 € 24,99 nov-20 Een stotteraar vertrouwt volledig op de macht van het geschreven woord. Een 
geval van bedrog brengt hem in de gevangenis. Met brieven en verzonnen 
verhalen probeert hij de mensen voor zich te winnnen die over zijn lot kunnen 
beslissen.
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2020234894 2  
V1

Ley, Rebecca Voor als ik er niet meer 
ben

9046827369 € 20,99 okt-20 Roman. Sylvia heeft nog maar weinig tijd. Binnenkort bestaat ze alleen nog in de
herinnering van de mensen die van haar hielden. Omdat ze weet dat haar man 
Paul dan hulp nodig zal hebben, begint ze een handboek voor hem te schrijven, 
voor wanneer ze er niet meer is. 

2020292304 2  
V1  
V2

Lodge, Gytha Vanuit het donker 9403106816 € 20,99 nov-20 Thriller. Een raadselachtige moordzaak voor Jonah Sheens en zijn team. Als 
Aidan Pool 's avonds met zijn vriendin skypet is hij getuige van de geluiden van 
een worsteling. Daarna is het ijzingwekkend stil. Eerder verscheen; 'Op een 
dag'.

2020291360 2  
V1

Loubry, Jerome Toevluchtsoord 9022591840 € 19,99 nov-20 Prijswinnende psychologische thriller. Inspecteur Damien Bouchard krijgt te 
horen dat er een jonge vrouw op het strand is aangetroffen, zwaar 
getraumatiseerd. De vrouw beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan
op een eiland niet ver van de Franse kust.

2020402297 2  
V1  
V2

Lucas Rijneveld, 
Marieke

Mijn lieve gunsteling 9025470142 € 22,99 nov-20 De beklemmende bekentenis ‘Mijn lieve gunsteling’ is een hartverscheurend en 
tegelijk angstaanjagend verhaal over verlies, verboden liefde, eenzaamheid en 
identiteit. En daarmee een meer dan waardige opvolger van de debuutroman 
‘De avond is ongemak’. 

2020303749 2  
V1

Marly, Michelle De diva; Maria Callas het 
bewogen liefdesverhaal van de 
meest beroemde operazangeres

9493095403 € 20,00 okt-20 Het bewogen liefdesverhaal van de meest beroemde operazangeres. Wie was 
de vrouw achter de mythe?

2020115069 2  
V1  
V2

Marsons, Angela Wreed spel 9022589953 € 16,99 jan-21 Detective. Een verkrachter heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten. Niet lang na 
zijn vrijlating wordt hij verminkt en vermoord aangetroffen. Detective Kim Stone 
en haar team worden direct bij de zaak betrokken en onder druk gezet de moord 
zo snel mogelijk op te lossen. 

2020291496 2  
V1

Martin, Holly Het dorpje Happiness 
(Happiness-serie, dl-1)

9020539400 € 17,50 okt-20 Willow, heeft behoefte aan een nieuwe start. Haar relatie is net voorbij en 
iedereen in het dorpje waar ze woont, heeft er een mening over. Als Willow een 
advertentie ziet om een jaar lang gratis in het dorpje Happiness te wonen, lijkt 
het een droom. 

2020291498 2  
V1

Martin, Holly Het geschenk van 
Happiness (Happiness-
serie, dl-2)

9020539431 € 17,50 nov-20 Tijdens de feestdagen gaat Ruby naar haar vriendin Willow in het dorpje 
Happiness. Kerst is altijd de favoriete tijd van het jaar, dus als Ruby de kans 
krijgt om daar een winkeltje te runnen dat het hele jaar kerstspullen verkoopt, 
hoeft ze niet lang na te denken.

2020292452 2  
V1

Matheson, Nadine De puzzelman 9402706550 € 21,99 jan-21 Thriller. Als er lichaamsdelen nabij de Theems worden gevonden in de 
Londense wijk Deptford, wordt rechercheur Anjelica Henley op de zaak gezet. 
De aanwijzingen doen haar denken aan het werk van Peter Olivier, beter bekend
als De puzzelaar.

2020345675 2  
V1  
V2

Meer, Olga van der Meer dan gewoon verliefd 9086604173 € 18,95 okt-20 Vlak nadat de zussen Louise en Lorena hun eigen fotostudio hebben betrokken, 
ontmoet Louise Adriaan, een man waar ze direct voor valt. Helaas voor haar 
staat Adriaan op het punt van trouwen met de zwangere Marina.

2020291179 2  
V1  
V2

Meissner, Susan Een brug over de oceaan 9023960195 € 21,99 jan-21 Historische roman. Twee oorlogsbruiden varen aan boord van de Queen Mary 
naar een nieuw leven in Amerika: Annaliese, een Duitse ballerina op de vlucht 
voor haar agressieve man, en Simone, een Française uit een verzetsfamilie. 
Maar slechts één van hen zal Amerika bereiken.

2020245550 2  
V1

Messina, Laura Imai Dingen die we 
toevertrouwen aan de 
wind

9400512344 € 20,99 nov-20 Feelgoodverhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen. Een oude man heeft een 
oude telefooncel in zijn tuin gezet. Op die plek lukt het mensen die een geliefde 
zijn verloren met hen te praten. Ook Yu onderneemt de reis erheen. 
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2020245401 2  
V1  
V2

Meyer, Deon Donkerdrif 9400513020 € 22,99 feb-21 Bennie Griessel thriller. Adjudant-officier Milo April is in koelen bloede 
doodgeschoten bij het Waterfront van Kaapstad. Op klaarlichte dag, een 
executie. En misschien is een hoger lid van de Zuid-Afrikaanse politie daar 
verantwoordelijk voor. 

2020193013 2  
V1

Mola, Carmen Het duistere net 9401627115 € 21,99 nov-20 Thriller. Elena staat tegenover een machtig crimineel netwerk dat jongeren 
ontvoert en hen gruwelijke dingen laat doen. Als Elena’s vermiste zoon bij dit 
netwerk betrokken lijkt, raken het onderzoek en haar missie om hem te bevrijden
in elkaar verwikkeld.

2020245408 2  
V1

Morgenthaler, Sarah Droomvakantie (Moose 
Springs, dl-1)

9400513198 € 15,99 jan-21 Romantische fictie. Toen Graham Barnett zijn eetcafé de Tourist Trap noemde, 
was dat bedoeld als grapje. Nu zit hij vast aan het grillen van worstjes voor een 
eindeloze stroom toeristen, die hem allemaal irriteren. Zelfs de enige die rustig 
aan een tafeltje zit met haar boek… 

2020291454 2  
V1

Moriarty, Nicola De ex 9026151521 € 19,99 dec-20 Psychologische thriller. Luke is de ware, Georgia weet het zeker. Na alle 
tegenslag die ze te verduren heeft gehad, is het tijd voor wat geluk in de liefde. 
Alleen is het jammer dat zijn ex-vriendin blijkbaar niet wil accepteren dat het 
over is tussen hen.

2020291281 2  
V1

Musser, Elizabeth Het beloofde land 9029730303 € 23,99 nov-20 Drie vrouwen besluiten onafhankelijk van elkaar de beroemde pelgrimsroute 
Camino de Santiago te lopen. Ieder heeft een eigen reden voor deze 
ontdekkingsreis, maar geen van hen is voorbereid op de schurende kracht van 
de Camino, die alles blootlegt.

2020234737 2  
V1  
V2

North, Alex De schaduwvriend 9026353598 € 21,99 okt-20 Tweede thriller van de auteur van 'De Fluisterman'. (4* VN) Paul herinnert zich 
nog goed de dag waarop de jonge Charlie een klasgenoot vermoordde. Paul 
was bevriend met zowel de dader als het slachtoffer. Als hij 25 jaar na dato 
terugkeert naar zijn ouderlijk huis lijkt alles uit de hand te lopen.

2020255991 2  
V1  
V2

Olde Heuvelt, 
Thomas

Orakel 9022591109 € 20,99 jan-21 Thriller. Horrorverhaal met een bekend personage uit Hex: Robert Grim. Op een 
mistige winterochtend zien Luca Wolf en Emma Reich een achttiende-eeuws 
zeilschip in een bollenveld bij de duinen liggen. Orakel, staat er op de 
achtersteven. Wie erop klimt verdwijnt.

2020291600 2  
V1

O'Leary, Beth Tot snel! 9026153075 € 19,99 nov-20 Feelgood roman. Leena voelt zich te jong om al zo vastgeroest te zitten. Eileen 
voelt zich te oud om opnieuw te beginnen. Het perfecte moment om de boel 
eens flink op te schudden… Eerder: 'Veel liefs'.

2020303752 2  
V1

Otterloo, Marly van Tong 9462971806 € 18,50 okt-20 Originele roman. Wanneer de 27-jarige Fee na de plotselinge dood van haar 
moeder ontdekt dat die altijd heeft gelogen over de oorzaak van het verlies van 
haar tong, wil ze de waarheid boven water. Wat gaat er schuil achter haar 
moeders geheim en is er nog meer niet waar? 

2020291343 2  
V1  
V2

Pagie, Nathalie Helsinki 9022589236 € 15,99 okt-20 Thriller. Elk jaar in oktober gebeurt het opnieuw. Als de dagen korter worden en 
de inwoners de warme veiligheid van hun huizen opzoeken, wordt ergens in de 
stad een lichaam gevonden, vermoord en gruwelijk verminkt.  Politie en justitie 
houden de zaak stil, vanwege het toerisme

2020292294 2  
V1  
V2

Patterson, James De villa 9403179704 € 20,99 nov-20 Thriller. Het eliteonderzoeksteam van majoor Jeremiah Cook komt samen in De 
Villa, een groot oud huis aan de rand van het meer dat nu verboden terrein is 
vanwege forensisch onderzoek. Het bewijs dat Williams vindt, zet Cook op het 
spoor van een oplossing die hij niet wil of kan geloven.

2020314370 2  
V1

Paulson-Ellis, Mary De erfenis van Solomon 
Farthing

9044359275 € 23,99 mrt-21 Een oud-militair sterft alleen in Edinburgh. Geen familie voor zover bekend en 
geen testament om uit te voeren. Slechts een lommerdbriefje dat gevonden 
wordt tussen zijn bezittingen, en vijftigduizend pond in briefjes die in zijn 
begrafenispak genaaid zijn.
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2020245513 2  
V1

Pobi, Robert Onder druk 9024591725 € 20,99 nov-20 Thriller. Op een privégala van een techbedrijf in het iconische Guggenheim 
Museum doodt een gigantische explosie 702 aanwezigen, terwijl het gebouw 
grotendeels intact blijft. Een explosie met zulke precisie is geen ongeluk, en dus 
schakelt de FBI iedereen in die ze kunnen vinden. 

2020234738 2  
V1  
V2

Post, Elvin De cursus 9041419699 € 20,99 jan-21 Thriller. Carol Arrington gaat naar Big Rock Island voor een schrijfcursus. Maar 
wanneer kort na elkaar twee cursisten omkomen, begrijpt ze al snel  dat  ze een 
ander doel heeft dan een boek schrijven.

2020291361 2  
V1

Probst, Jennifer Verleiding aan zee 
(Zomerzussen-serie, dl-2)

9022591499 € 17,99 nov-20 Het tweede deel van een heerlijke serie over droombruiloften op het strand, vol 
romantische verwikkelingen en een vleugje erotiek. Het tweede deel van een 
heerlijke serie over droombruiloften op het strand, vol romantische 
verwikkelingen en een vleugje erotiek

2020291357 2  
V1  
V2

Quinn, Julia De hand van de gravin 
(De familie Bridgerton-
serie, dl-5)

9022590898 € 17,99 jan-21 Voor de fans van Downton Abbey en Belgravia. Eloise Bridgerton is 
achtentwintig en nog altijd ongehuwd. In de negentiende-eeuwse high society 
maakt haar dat al bijna een oude vrijster. Uit medelijden vraagt weduwnaar Sir 
Phillip de ‘onhuwbare’ vrouw ten huwelijk. 

2020314087 2  
V1  
V2

Rijn, Elle van De crèche 9048854974 € 22,99 nov-20 Oorlogsroman. Het verzetsverhaal van jonge vrouwen die in wrede 
omstandigheden moeten beslissen over leven en dood. Moedige vrouwen met 
een vurige hoop voor de toekomst - want wie een kind redt, redt de wereld.

2020292096 2  
V1  
V2

Rijn, Linda van Bloedkoraal 9460684616 € 15,00 okt-20 Thriller. Journalist Emily vertrekt naar Samos voor een reportage over een 
gloednieuw resort. Maar die relaxte reis verandert in een nachtmerrie als een 
van haar collega's bij het duiken om het leven komt. 

2020292095 2  
V1  
V2

Rijn, Linda van Familiediner 9460684579 € 10,00 nov-20 Thriller. Als er één plek aan het kerstdiner leeg blijft, is het de vraag welk 
familiegeheim hiermee te maken heeft. En komt het antwoord nog op tijd voor de
andere gezinsleden? 

2020193039 2  
V1  
V2

Riley, Lucinda De zilverboom 9401613071 € 21,99 okt-20 Greta keert na dertig jaar terug naar Marchmont Hall, het prachtige landhuis dat 
ooit een belangrijke rol in haar leven speelde. Maar ze kan zich niets meer van 
die periode herinneren. Door een tragisch ongeluk is ze haar geheugen kwijt. 

2020291365 2  
V1  
V2

Roberts, Nora Ontwaken (Drakenhart-
serie, dl-1)

9022591604 € 20,00 nov-20 De vader van Breen Kelly verdween uit haar leven toen ze nog jong was. Als ze 
op een dag ontdekt dat haar vader steeds geld heeft gestuurd, neemt ze het 
eerste vliegtuig naar Ierland om hem te zoeken. 

2020291291 2  
V1

Robson, Jennifer Een tijd om nooit te 
vergeten

9029730242 € 19,99 dec-20 Historische roman. In de roerige tijden vlak na WOII worden borduursters Ann 
Hughes en Miriam Dassin uitgekozen voor een bijzondere opdracht: het maken 
van de bruidsjapon van prinses Elizabeth. Voor hen een kans om toe te werken 
naar een betere toekomst. 

2020245399 2  
V1

Römer, Peter Een meesterstuk 9400510234 € 18,99 jan-21 Literaire thriller. Jacques en Anton, twee oude vrienden, vinden kort na elkaar de
dood. De een pleegt zelfmoord, de ander sterft twee maanden later aan een 
hartaanval. En niemand legt een verband met de ontdekking die ze kort 
daarvoor deden. Of toch wel?

2020291452 2  
V1  
V2

Rose, Karen Tel tot tien 9026147784 € 20,00 okt-20 Thriller. De dader van een reeks heftige branden lijkt uit op wraak en 
vernietiging. Voor brandweerman Reed en zijn geliefde rechercheur Mia Mitchell
wordt het persoonlijk, zij kennen veel van de slachtoffers.
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2020245539 2  
V1  
V2

Sarenbrant, Sofie Jaloezie 9024590711 € 20,99 jan-21 Wanneer rechercheur moordzaken Emma Sköld wakker wordt in het ziekenhuis,
heeft ze geen idee wat er gebeurd is. Ze blijkt 5 maanden in coma te hebben 
gelegen na een ongeluk bij het paardrijden. Eerder: 'Berouw'.

2020303757 2  
V1

Schouten, Saskia Kattenliefde 9462042681 € 18,95 nov-20 Miranda (25 en single) heeft een leuke baan in een creawinkel en werkt in haar 
vrije tijd als vrijwilligster bij een dierenorganisatie. Dan krijgt ze een folder van 
een kattenorganisatie in Jeruzalem, die vrijwilligers zoekt... 

2020292450 2  
V1

Silva, Daniel De geheime orde 9402706529 € 15,00 nov-20 De nieuwe thriller van bestsellerauteur Daniel Silva zit wederom boordevol actie 
en internationale intrige, waar meesterspion en kunstrestaurateur Gabriel Allon 
zich met overgave in stort.

2020245690 2  
V1

Silver, Josie In een ander leven 9024591008 € 20,99 nov-20 Als Lydia op haar verjaardag haar verloofde Freddie verliest bij een tragisch auto
ongeluk, weet ze zeker dat ze nooit meer zal kunnen liefhebben.  Maar op 
aanraden van haar beste vriend en zus pakt ze haar leven weer op.

2020245853 2  
V1  
V2

Steel, Danielle De goede zaak 9024591916 € 20,99 nov-20 Meredith McKenzie groeit op in een familie van vooraanstaande juristen in het 
Manhattan van de jaren zestig. Haar hart gaat uit naar gerechtigheid voor 
iedereen. Ze stort zich op de meest urgente kwesties van haar tijd.

2020193163 2  
V1

Swan, Karen De Ierse erfenis 9401613477 € 18,50 dec-20 Ottie, Pip en Willow komen na de dood van hun vader samen in het 
familiekasteel. Daar horen ze tot ieders verrassing en ontsteltenis dat Willow, de 
jongste dochter, het kasteel erft. Waarom zij? Willow vertrok drie jaar eerder 
naar Dublin en is vervreemd geraakt van haar familie.  

2020291351 2  
V1  
V2

Taylor, Lulu Winterhuis 9022591871 € 17,99 nov-20 Twee vrouwen, twee levens vol rijkdom en weelde, en een waarheid die al jaren 
diep verborgen ligt. Maar is het diep genoeg? Van de auteur van o.a. 'De 
winterkinderen'.

2020245558 2  
V1  
V2

Tudor, C.J. Brandende meisjes 9400513280 € 20,99 feb-21 Thriller. Keeper's Croft. Het leek de perfecte plek voor dominee Brooks en haar 
dochter om een nieuwe start te maken en wat tot rust te komen. Maar rust is het 
laatste wat ze er vinden. Want iemand lijkt vastbesloten om de duistere 
geschiedenis van het dorp actueel te houden. 

2020303758 2  
V1  
V2

Verlinden, Roos Een vrouw met geld 9462042643 € 18,95 nov-20 Sophie is 56 en gescheiden. Haar twee zoons wonen op kamers. Sophie werkt 
parttime als juriste, als ze tenminste niet op vakantie is, want voor luxe reizen 
heeft ze geld genoeg. Maar hoe komt het dat ze in die kringen geen nieuwe man 
vindt? En klopt het wel, haar luxe leventje?

2020245413 2  
V1  
V2

Vermeer, Suzanne Midwinter 9400512481 € 15,99 okt-20 Winterthriller. Alice de Vreede was 21 jaar oud toen ze voor het laatst op 
wintersport ging. Wat destijds begon als een heerlijke vakantie, liep uit op een 
drama. Een ongeluk met verstrekkende gevolgen. En het was allemaal haar 
schuld.

2020292442 2  
V1  
V2

Visser, Judith Zondagsleven: liefde in 
tijden van autisme

9402706413 € 21,99 okt-20 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega's en haar hond mag niet 
mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een 
ware beproeving. Waar 'Zondagskind' ging over opgroeien met autisme, gaat 
'Zondagsleven' over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent. 

2020291581 2  
V1  
V2

Wageningen, Gerda 
van

Stilte voor de storm 
(Vuurtoren-trilogie, dl-2)

9020537864 € 17,50 jan-21 Joppa van der Klooster weet wat ze wil, ook al is haar familie het niet met haar 
eens. Na de dood van haar vader begint ze een pension. De crisisjaren dertig 
maken het leven niet gemakkelijk, maar het toerisme is in opkomst. Vervolg op 
'Dochter van de lichtwachter'.
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2020245693 2  
V1  
V2

Ware, Ruth Een voor een 9024592487 € 20,99 nov-20 Thriller. In het exclusieve alpineskigebied Saint-Antoine komen aandeelhouders 
en directeuren van Snoop, een ultra-populaire app voor muziek, samen om de 
deal van hun leven te sluiten. Zal de samenhorigheid overeind kunnen blijven 
als er zoveel geld op tafel ligt? 

2020234715 2  
V1  
V2

Watson, S.J. Flashback 9026330926 € 21,99 okt-20 Thriller. Blackwood Bay, een spookstadje, is de perfecte locatie voor filmmaker 
Alex om haar nieuwe documentaire te schieten. Maar de dorpsgemeenschap is 
achterdochtig. Er gebeurt nooit wat in hun dorp. Is er iets?

2020291354 2  
V1

Wijnen, Aline van Het geheime kistje van 
Elle

9022591857 € 18,99 jan-21 Voor de lezers van 'De nachtegaal' van Kristin Hannah. Een aangrijpend 
familieverhaal waarin een jonge vrouw ontdekt wie haar oma werkelijk was, 
waardoor ze ook zichzelf beter leert kennen.

2020292449 2  
V1

Windmeijer, Jeroen De Genesissleutel 9402706512 € 21,99 okt-20 Thriller. Midden in de woestijn rondom de mysterieuze Nazca-tekeningen in 
Peru ligt een man in de brandend hete zon. Hij is uitgedroogd en stamelt wartaal
uit: Waar zijn de doden, open het oog. In zijn notitieboekje staan vreemde 
schetsen.

2020245696 3  
V3  
V4

Abdolah, Kader 1001 nacht: een 
hervertelling

862 9044638967 € 24,99 okt-20 Kader Abdolah vertaalde en bewerkte de beroemde verhalen van 1001 nacht en 
voorzag deze van uitgebreide inleidingen en commentaar. Veel pers verwacht.

2020291126 3  
V3  
V4

Archangel, 
Stephanie

Slavernij: het verhaal van Joao, 
Wally, Oopjen, Paulus van 
Bengalen, Surapati, Sapali, Tula, 
Dirk, Lohkay 

904.1 9045042459 € 25,00 feb-21 Het boek bij de tentoonstelling in het Rijksmuseum (vanaf 12 februari 2021): 
tien persoonlijke verhalen uit ons slavernijverleden. 

2020245395 3  
V3

Attenborough, 
David

Een leven op onze 
planeet: een dringende 
maar hoopvolle 
boodschap van de man

577.2 9024592074 € 20,00 okt-20 Sir David Attenborough, de bekende natuurpresentator blikt terug op zijn leven 
en deelt zijn visie voor de toekomst van onze aarde. Persaandacht en te zien in 
de bioscoop en op Netflix.

2020293480 3  
V3

Baehner, Judith Plantenliefde: verzorgen, 
verzamelen, stylen, 
stekken en meer

637.8 9462502734 € 24,99 okt-20 In dit boek deelt de auteur haar liefde voor en kennis van planten. Ze is 
inspirator, influencer en eigenaar van Het Groenlab. 

2020292283 3  
V3

Barend  Sonja De appel in het paradijs 9403194509 14,99 nov-10 Of het nu gaat over racisme, politiek, opvoeding, of het milieu, geen onderwerp 
ontkomt aan de pen van Sonja Barend. Haar stem is helder en even krachtig als 
in de bestseller 'Je ziet mij nooit meer terug'. 

2020360674 3  
V3

Bernhart, Patrick Koeman's keuzes: de 
succesformule van een 
toptrainer

619.12 9000372034 € 21,99 sep-20 Waarom lukt het Koeman wel waar zijn voorgangers Guus Hiddink, Danny Blind 
en Dick Advocaat faalden? En kan hij de goede lijn doortrekken bij het 
onstuimige sterrenensemble van Barça? 

2020245695 3  
V3

Boomsma, Arie Volhard: geduldig bouwen 
aan gezonde doelen

615 9044635270 € 14,99 nov-20 Het langverwachte vervolg op de bestseller 'Fit'.  Hoe kun je een gezonde 
levensstijl volhouden, zonder terug te vallen in oude patronen?

2020292322 3  
V3

Bouma, Japke-d. Hoe vind je zélf dat het 
gaat?

9400406902 € 16,99 okt-20 Hoe overleef je de groepsapp van je werk? Hoe begin je een zakelijke mail? 
Moet je nou echt agile werken? Dat is allemaal nog best lastig. Een onmisbaar 
en hilarisch boek voor iedereen die zich staande probeert te houden op het 
werk.
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2020292821 3  
V3  
V4

Chickslovefood Ovenbijbel: makkelijke 
ovengerechten: van 
aardappelgratin tot flammkuchen 
en van pulled chicken tot 

629.32 9048858019 € 33,99 sep-20 Nina en Elise van Chickslovefood laten je zien wat je allemaal uit je oven kan 
halen. Ze blijven hun keukenfilosofie trouw en maken het dus nooit onnodig 
ingewikkeld en laten je nooit de hele dag in de keuken staan.

2020292301 3  
V3  
V4

Don, Christel Afstandsmoeders: over 
vrouwen die gedwongen 
hun kind afstonden 1952-
1984

418.2 9400407299 € 19,99 jan-21 Tussen 1956 en 1984 stonden vele duizenden vrouwen hun kind af ter adoptie. 
Na tientallen jaren hebben deze vrouwen besloten het stilzwijgen te 
doorbreken. 

2020291456 3  
V3  
V4

Dubbers, Marjolein Voeding & 
immuunsysteem 
(Energieke vrouwen)

628.44 9021578224 € 14,50 jan-21 Welke voedingsmiddelen helpen om het immuunsysteem gezond en sterk te 
houden? Eerder in deze reeks: 'Voeding en hormonen'.

2020245288 3  
V3

Eger, Edith Het geschenk: 12 lessen 
die je leven kunnen 
redden

172 9400512252 € 18,99 okt-20 Edith Eger, therapeut en Holocaust overlever, heeft deze praktische gids 
geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen 
houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen.  Eerder: 
'De keuze'.

2020292307 3  
V3  
V4

Fry, Stephen Troje: een verhaal van 
liefde en oorlog

862 9400406865 € 24,99 nov-20 Met zijn bestsellers 'Mythos' en 'Helden'  heeft Stephen Fry de Griekse mythen 
weer naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich met zijn derde mythe-boek aan 
het verhaal van de Trojaanse Oorlog.

2020292204 3  
V3

Genee-Pirayesh, Lili Groeiboek voor 
opvoeders: de stap naar 
allround ouderschap

433 9090333380 € 27,50 jan-21 Dit boek draait volledig om bewustwording. Wat is er nodig om een solide basis 
te creëren voor welzijn en welbevinden: voor jezelf, voor je kind, voor je gezin? 
Met praktische tips voor een gezond en hecht gezinsleven.

2020291566 3  
V3  
V4

Glaudemans, Anouk Heel Holland Bakt Thuis 629.7 9021578088 € 24,99 nov-20 Sociaal, bewust en snel, dat zijn de thema’s van dit allernieuwste 
seizoensboek Heel Holland Bakt Thuis. Want bakken, dat doe je voor elkaar, 
iets wat nu alleen maar meer telt. 

2020234892 3  
V3

Grataloup, Christian Atlas van de 
wereldgeschiedenis: de 
geschiedenis van de 
mensheid in 515 kaarten

903 9046827321 € 34,99 nov-21 Brengt de geschiedenis van de mensheid chronologisch en op ongeëvenaarde 
wijze in beeld. Met verhelderende tekst en adembenemend beeld plaatst 
Christian Grataloup iedere kaart in de context van de wereldgeschiedenis. 

2020360361 3  
V3

Haagsma, Robert Rob de Nijs: 't is mooi 
geweest

787.3 9024593750 € 29,95 nov-20 Dit boek met cd bevat  alle songteksten en de bijzondere verhalen die achter 
ieder nummer schuilen. Ook collega-artiesten en dj’s komen aan het woord. 

2020292296 3  
V3  
V4

Hakkenes, Emiel Gas: het verhaal van  een 
Nederlandse bodemschat

643.4 9400407084 € 22,99 okt-20 De ontdekking van aardgas in de bodem, in 1959, zette de provincie Groningen 
in vuur en vlam: eindelijk zou deze arme regio ook delen in de rijkdom. Het 
bleek ijdele hoop. Nu de gaswinning na ruim zestig jaar stopt, blijven zij achter 
met de ellende van een bevende aarde die huizen vernielt. 

2020245810 3  
V3

Hay, Donna Everyday fresh: 
supervers, supersnel

629.2 9000375189 € 32,99 okt-20 Kookboek met eindeloos veel overheerlijke gerechten die supersnel klaar zijn. 
Met onderwerpen als: koken vanuit je voorraadkast, koken in één pan, variëren 
met een basisingrediënt en gerechten maken die je kunt invriezen. En natuurlijk 
ontbreken de zoete lekkernijen niet. 

2020245803 3  
V3

Heemskerk, Jan Stoppen met tobben: de 
zoektocht naar een 
luchthartiger leven

415 9000373963 € 17,99 nov-20 Op dezelfde grappige maar serieuze wijze als in 'Als Jan het kan…' bijt 
Heemskerk zich vast in een onderwerp waar elke gewone man, maar zeker ook 
elke vrouw, wat aan kan hebben.
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2020291370 3  
V3

Hermans, Dorine Juf, er is een kind kwijt 473 9029094306 € 16,99 sep-20 Gebundelde columns uit Kek mama. Een ode aan alle juffen en meesters. 
Verrassende en ontroerende verhalen uit de wereld van de basisschool. 

2020291476 3  
V3

Hof, Wim De Wim Hof methode: 
overstijg jezelf met The 
Ice Man

172 9021578415 € 20,99 nov-20 Wim Hof vertelt op aangrijpende en gepassioneerde wijze hoe hij de methode 
heeft ontwikkeld en over de verbluffende resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek naar zijn methode.

2020292363 3  
V3

Hoog, Ellen Hem versus haar 629.2 9023016564 € 16,99 nov-20 In de keuken ontstaan nog wel eens discussies. Hockeyster Ellen Hoog en haar 
man Kelvin de Lang hebben dé oplossing voor stellen die hier ook mee 
worstelen: heerlijke recepten voor ontbijt, lunch, diner en tussendoor met een 
twist voor hem en haar. 

2020291972 3  
V3  
V4

Huisman, Thysia Close-up: het schokkende 
verhaal van een 
Nederlands fotomodel

308.19 9020608892 € 21,99 okt-20 Waargebeurd. Wanneer ze op 18-jarige leeftijd door een bekende 
modellenscout wordt uitgenodigd in zijn huis in Parijs, twijfelt ze geen seconde: 
hij zal haar beroemd maken. Pas ruim twintig jaar later durft Thysia naar buiten 
te komen met haar bekentenis.

2020292320 3  
V3

Jansen, Laura Wij zagen een licht 313.2 9400406896 € 19,99 nov-20 Laura Jansen komt na een intensieve wereldtournee uitgeput en met een 
gebroken hart thuis in Amsterdam. Als ze hoort over vluchtelingen die 
aankomen op het Centraal Station besluit ze iets te doen.

2020291461 3  
V3  
V4

Lancewood, Miriam Liefde in de wildernis: een 
tocht op de rand van 
leven en dood

992 9021578385 € 22,50 nov-20 In dit boek leven Miriam Lancewood en haar man Peter twee jaar als nomaden 
in de bossen van Europa en langs de kustlijn van Turkije. Het is een leven 
zonder enige zekerheid, maar vol liefde, overleven en zelfontdekking. Totdat 
Peter ernstig ziek wordt...

2020291067 3  
V3

Lawson, Nigella Koken,  eten, leven: 
ingrediënten, recepten en 
verhalen

629.2 9045043074 € 29,99 nov-20 Nigella’s eet- en levenswijsheid sprankelt in elke zin. In haar kenmerkende 
innemende en gloedvolle proza brengt ze in dit boek verhalen over koken en 
eten samen met ruim vijftig nieuwe recepten.

2020291073 3  
V3

Leverink, Nienke 
van

Het grote naaiboek: 
kleren maken voor 
beginners

625.3 9045041315 € 22,99 jan-21 Vrolijke illustraties, laagdrempelige basispatronen, een stoffengids en duurzame 
recycle-, verstel- en vermaaktips brengen voor iedereen een zelfgemaakte tas, 
broek, jas of sjaal binnen handbereik. 

2020235018 3  
V3

Liz, Sheila de Schaamteloos: alles wat 
je moet weten over het 
fantastisch vrouwelijk 
lichaam

615.52 9464040012 € 25,00 sep-20 Dokter Sheila de Liz is door haar praktijkervaring maar al te bewust van hoe 
weinig vrouwen eigenlijk weten over hun eigen lichaam. Op een verfrissend 
relaxte manier neemt Sheila de Liz je mee op een reis door het vrouwelijk 
lichaam.

2020114647 3  
V3

Mlodinow, Leonard Stephen Hawking: een verhaal 
over vriendschap en zwarte 
gaten

552.2 9085716969 € 24,99 sep-20 In dit boek maak je via Mlodinow kennis met een briljante, ondeugende en 
vriendelijke man. Je leert over zijn ontdekkingen, maar vooral over zijn leven: 
over de worsteling met zijn ziekte, over de innige relaties die hij had met de 
mensen om hem heen.

2020234775 3  
V3  
V4

Niessen, Tommie Tommie in gesprek: 
inspirerende gesprekken 
met mensen uit de zorg

601.51 9026353833 € 19,99 okt-20 Een ode aan de zorg en de zorgverleners. Tommie, een van Nederlands 
bekendste verpleegkundigen, gaat in gesprek met mensen uit verschillende 
zorgdisciplines om te onderzoeken wat zorgen voor eigenlijk betekent.

2020381649 3  
V3  
V4

Obama, Barack Een beloofd land 947.7 9048840748 € 45,00 nov-20 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires 
vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een 
jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld.
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2020292432 3  
V3

Oelhafen, Ingrid von Niemands kind 928 9402706260 € 20,00 nov-20 Waargebeurd. In 1942 werd de negen maanden oude Erika Matko door SS-
artsen weggehaald bij haar ouders uit Joegoslavië. Ze werd ontvoerd naar nazi-
Duitsland en opgenomen in Heinrich Himmlers geheime project Lebensborn.

2020291619 3  
V3  
V4

Ouders van Nu Van peuter tot kleuter: 
alles over de ontwikkeling 
en opvoeding van 1,5 tot 
4 jaar

416.1 9021578705 € 27,50 okt-20 In 'Van peuter tot kleuter' vertellen de experts en ervaringsdeskundigen van 
Ouders van Nu alles over ontwikkeling, opvoeding, eten, slapen en spelen 
tijdens de peuterfase van je kind.

2020292573 3  
V3

Pfeijffer, Ilja 
Leonard

Quarantaine: dagboek in 
tijden van besmetting 
(Privé- domein)

855.6 9029540230 € 22,50 nov-20 Uniek dagelijks verslag over de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus: 
hoe het de auteur persoonlijk raakte, alsook zijn omgeving en de wereld waarin 
wij leven. Deels eerder verschenen in NRC.

2020213808 3  
V3

Rebergen, Viora Beter op reis: hoe 
leukemie ons leven voor 
altijd veranderde

605.91 9401613408 € 20,00 okt-20 Waargebeurd. Als Viora te horen krijgt dat ze acute lymfatische leukemie heeft 
verandert alles: haar bruisende leven waarin ze samenwoont met haar vriend 
Joost, vijf keer per week sport en fulltime werkt staat volledig op zijn kop.

2020292292 3  
V3  
V4

Reybrouck David 
van

Revolusi: Indonesië en 
het ontstaan van de 
moderne wereld

944.6 9403183404 € 39,99 nov-20 Vijf jaar lang werkte Van Reybrouck aan zijn monumentale Revolusi. Hij 
interviewde tweehonderd mensen, de laatste nog levende getuigen van de 
onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden 
en op verafgelegen eilanden.

2020234907 3  
V3  
V4

Rossem, Maarten 
van

Allemaal de schuld van 
Montgomery: de familie 
van Rossem in de laatste 
oorlogsmaanden

935.4 9046827864 € 20,00 sep-20 Aan de hand van veertien lange brieven, twaalf van zijn grootvader en twee van 
een tante, beschrijft Van Rossem (1943) de belevenissen van zijn familie van 
september 1944 tot de zomer van 1945. Dit alles is omlijst met een historisch 
kader.

2020292661 3  
V3  
V4

Scherder, Erik Hart voor je brein: alles 
wat u wilt weten over 
beweging en voeding

172 9025312688 € 22,50 okt-20 Alles wat je wilt weten over beweging en voeding. Inactief leven verhoogt het 
risico op overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Bewegen en een 
gezond voedingspatroon hebben grote invloed op het hart, de hersenen en het 
immuunsysteem.

2020245788 3  
V3

Schuitemaker, 
Lisette

Weduwen, hoe werkt 
dat?: veerkrachtige 
verhalen van vrouwen die 
hun lief verloren

322.3 9000365401 € 20,99 okt-20 Lees de verhalen van de vrouwen die ervoor zorgen dat je je als weduwe niet 
alleen of gek voelt en die je als naaste helpen om weduwen beter te begrijpen 
en te steunen.

2020291152 3  
V3

Sommer, Iris Het vrouwenbrein 600.52 9045042725 € 21,99 okt-20 Vrouwen hebben niet dezelfde hersenen als mannen. Het vrouwenbrein is 
gemiddeld elf procent kleiner en hun hersenschors telt zestien procent minder 
zenuwcellen. Toch doet hun denkvermogen niet onder voor dat van mannen, in 
sommige opzichten is een kleiner brein zelfs beter. Hoe is dat te verklaren? 

2020360355 3  
V3  
V4

Steenbergen, Tom 50 jaar Toppop 095.1 9024593767 € 19,95 nov-20 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van TopPop keert het legendarische 
muziekprogramma eenmalig terug met dit feestelijke boek. Lees bijzondere 
verhalen en anekdotes van toen en herleef de glorietijd van de popmuziek.

2020234905 3  
V3

Steman, Bas Lekker boekie!: zo wordt 
lezen (weer) leuk

684.98 9046827819 € 20,00 sep-20 Dit is het verhaal van Nescio, een club van niet-lezende pubers voor wie de 
leeslijst een bron werd van inspiratie, kennis en plezier. Dit is een boek voor 
pubers die liever geen boeken lezen. Voor scholieren die de leeslijst zien als 
zinloos oponthoud. Voor alle ouders met schoolgaande kinderen. 

2020245723 3  
V3

Treur, Franca Wijs van hart: genieten 
van de Bijbel zonder te 
geloven

220 9044646559 € 19,99 nov-20 Genieten van de Bijbel zonder te geloven. Franca Treur onderzoekt welke 
teksten haar nog steeds aanspreken. Welke verhalen, passages en oneliners 
hebben nu nog steeds zeggingskracht.

15



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Oktober 2020)

2020291154 3  
V3

Visser, Carolijn De vader van Grace 9045042886 € 14,99 nov-20 Het verhaal over een grote liefde, over een jong gezin dat Indonesië moet 
ontvluchten en terechtkomt in een onbewoonbaar verklaarde woning in 
Middelburg. En hoe het haar vriendin verging nadat Carolijn haar uit het oog 
verloren was – tot ze haar terugvond in Amsterdam.

2020291347 3  
V3

Visser, Els Geen zee te hoog: hoe ik een 
schipbreuk overleefde en de 
beste triatlete van Nederland 
werd

617.91 9022590270 € 20,00 jan-21 Dit is een geweldig boek over veerkracht, doorzetten en topsport. Waargebeurd. 

2020292865 3  
V3  
V4

Weijer, Tamara de Het leefstijlboek van huisarts 
Tamara de Weijer: eet, slaap, 
beweeg en ontspan beter

601.6 9021578859 € 24,99 nov-20 In dit boek deelt huisarts Tamara de Weijer praktische tips over bewegen, 
ontspanning, slaap en voeding, inclusief 30 heerlijke recepten.  Maar ook is er 
aandacht voor de mentale kant, met thema’s als sociale verbinding, 
gedragsverandering en zingeving.

2020292942 3  
V3

Withee, Rosemarie Microsoft Teams voor 
Dummies

528 9045357379 € 29,99 okt-20 Met Microsoft Teams kun je op afstand gemakkelijk contact leggen met je 
collega's. Maar hiermee kun je meer dan videobellen, chatten en presentaties 
geven. Ontdek de mogelijkheden met dit boek. Ook voor gevorderden.

2020245686 3  
V3

Wittenberghe, Anna 
van

Het borstkankerhandboek 605.91 9083067605 € 25,00 okt-20 Dit handboek geeft inzicht in de soorten borstkanker, de behandelingen, en hoe 
je een ziekenhuis uitzoekt. Maar er is vooral aandacht voor de tijd na de 
behandeling en wat jij en je dierbaren kunnen doen om het proces aan te 
kunnen. Alle onverwachte en onbekende aspecten komen aan bod. 

2020234709 3  
V3  
V4

75 jaar bevrijding 1944-
1945

928.3 9026354007 € 39,99 okt-20 Het nieuws uit het laatste oorlogsjaar van dag tot dag. De redactie van de NOS 
brengt de verhalen samen in een imposant calendarium, rijkelijk geillustreerd 
waarin de lezer de bevrijding herbeleeft door de ogen van toen, maar met de 
kennis van nu. 

2020291204 4  
J1  
J2

Hallo allemaal!: het 
leukste voorleesboek door 
juffen en meesters

9025880118 € 17,50 jan-21 20 juffen en meesters schreven het verhaal dat zij zelf het liefst zouden willen 
voorlezen. Over een juf met een groot geheim. Over een invalmeester die kan 
toveren. Een boomhut bouwen met je beste vriend. 

2020235008 4  
J1  
J2

Aar, Hetty van Liefs uit Londen (For girls 
only)

9002269394 € 13,99 nov-20 In de kerstvakantie gaat Eline in Londen logeren bij tante Colette. Bij aankomst 
liggen er al cadeautjes onder de kerstboom te wachten. Eline krijgt een speciaal 
kettinkje. Ze doet het meteen om. De volgende dag raakt ze het echter al kwijt. 
10+

2020235026 4  
J1  
J2

Aar, Hetty van Lovestories: Emma en 
Jits (For girls only)

9002269417 € 13,99 sep-20 Als Emma naar tuincentrum Gewoon Groen gaat om druppeltjes voor Mimauw, 
ontdekt ze Jits op de dierenafdeling. Blijkbaar helpt hij daar in zijn vrije tijd. Ze 
kent hem wel: hij hoort bij het vriendengroepje dat vaak in het park voetbalt. 9+

2020245430 4  
J1

Amant, Kathleen Anna mist mama 9044840278 € 13,95 okt-20 Anna wil niet naar school vandaag. Ze wil liever thuis blijven. Maar dat kan niet. 
Mama en papa moeten werken. Alle kindjes moeten naar school. Gelukkig heeft 
mama een idee! 2+

2020245356 4  
J1

Amant, Kathleen Grote Anna en de 
wiebeltand

9044840322 € 15,95 okt-20 Anna heeft een wiebeltand. Ze kan hem heen en weer bewegen. Met haar vinge
en met haar tong. Hij staat helemaal los. Jouw wiebeltand gaat uitvallen, zegt 
papa. 5+

2020245773 4  
J1  
J2

Bakhuis, Daniëlle Het huis zonder einde 9000374830 € 12,99 okt-20 Dit horrorverhaal kan je je nachtrust kosten. Iedereen in Westerdam weet het: 
het Woud van Westerdam moet je mijden zodra het donker is. Toch gaan 
Samira en haar vriendinnen naar het landhuis. Maar wie te lang blijft gaat 
dingen zien die er niet zijn.  13+
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2020291929 4  
J1  
J2

Bergmann, Emma Een pony met een plan 
(Ik hou van lezen)

9020677898 € 6,50 okt-20 Eerste leesboekje. AVI E-3. Merel, Anna en Jon zitten op les bij de leukste stal 
die er bestaat. Met de liefste pony’s! Maar dan komt er op een dag een man het 
erf op in een dure sportauto. Hij wil de stal kopen. 6+

2020292492 4  
J1

Boeke, Jet Dikkie Dik zoekboek 9025774127 € 12,99 okt-20 Samen met Dikkie Dik kunnen nieuwsgierige peuters op speurtocht in huis en in 
de tuin. Op de zoekplaten vinden ze allerlei elementen terug die in de kantlijn 
afgebeeld staan. De extra vragen op de zoekplaten maken het boek interactief. 
2+

2020291052 4  
J1

Brallier, Max De laatste helden op 
aarde en de 
zombieparade

9493189157 € 15,99 sep-20 Jack, zijn vrienden en de zombies zijn terug! In dit tweede boek in de serie 
krijgen ze te maken met een monsterlijk mysterie.

2020291812 4  
J1  
J2

Burgers, Eva Undercover 9020609639 € 8,95 okt-20 Kleine jeugdthriller. Als Amy ’s avonds laat naar huis fietst, ziet ze een groepje 
jongens een woning binnengaan. Ze besteedt er weinig aandacht aan, tot ze 
hoort dat er in dat huis een overval is gepleegd, waarbij een man om het leven is
gekomen. Ze weet wie het gedaan hebben, maar kan niets bewijzen. 13+

2020293300 4  
J1

Busser, Marianne Poeperdje krijgt een potje 9048853625 € 9,99 okt-20 Poeperdje krijgt van zijn lieve oma Knorremans een heel mooi cadeau: een potje
met een roos! En dan gaat hij zitten... Het duurt misschien even, maar 
uiteindelijk lukt het hem! Lukt het jou ook? 2+

2020291417 4  
J1

Chapman, Jane Samen 9048318926 € 13,99 sep-20 Prentenboek. Vanonder het gebladerte in de schaduw piept een klein gezicht 
tevoorschijn. Stil en alleen. Maar in de wijde wereld is vriendschap te vinden, en 
blijdschap. Als we het maar samen doen. 3+

2020291852 4  
J1

Dahlgren, Helena De legende ontwaakt 
(SouRiders, dl-2)

9020624076 € 14,99 sep-20 Fantasy, gebaseerd op de wereld van de online paardengame Star Stable. 
Vervolg op 'Het eiland van de paarden'. Lisa, Anne, Linda en Alex moeten hun 
magische krachten meer onder controle krijgen en beter samenwerken in hun 
strijd tegen het kwaad. 10+ 

2020234720 4  
J1

Damen, Robbert Roar (AVI-strips) 9048738366 € 8,50 sep-20 Avonturenstrip E5. Vikingjongen Roar beschikt over een geheime magische 
kracht: hij kan veranderen in een grote, sterke ijsbeer! Excentrieke 
medicijnvrouw Katula helpt hem om deze kracht te beheersen. 8+

2020245522 4  
J1  
J2

Davies, Benji Het sneeuwvlokje 9024591824 € 14,99 okt-20 Prentenboek van de auteur van 'De kleine walvis'. Hoog in de wolken tolt een 
sneeuwvlokje rond. Tot het begint te vallen… Beneden loopt een meisje met 
haar opa. Ze kijkt naar de lucht en vraagt zich af of het gaat sneeuwen. 4+ 

2020291058 4  
J1

Davies, Stephen Hilda en de grote parade 9493189072 € 14,99 nov-20 Vervolg op 'Hilda en het verborgen volk'. Als een reus je huis heeft platgetrapt, 
zit er maar één ding op: verhuizen! Hilda en haar moeder hebben hun geliefde 
vallei omgeruild voor de stad Trolberg. Netflixserie. 8+

2020291943 4  
J1

Dijkstra, Lida De bol van Lif. Een vis 
aan wal (Leren lezen met 
Kluitman)

9020677881 € 8,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI start. Lif is druk aan het knutselen in haar werkplaats, als 
Kit opeens binnen komt stormen. Er ligt een vis aan wal! De vis zit vast in een 
net. Gelukkig heeft Lifs bol superveel snufjes. 6+

2020291841 4  
J1  
J2

Diks, Fred FC Top is de beste! (Koen 
Kampioen)

9020648782 € 9,99 sep-20 De opa van Tarkan heeft een grote verrassing: hun familie uit Turkije is op 
bezoek. Tarkan loopt altijd op te scheppen over zijn voetbaltalent bij zijn neven 
en nichten, dus nu daagt zijn familie FC Top uit voor een wedstrijd. 7+
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2020291413 4  
J1

Faber, Polly Een pony op de twaalfde 
verdieping

9048319053 € 17,99 sep-20 Lizzy fantaseerde al jaren over alle mogelijke manieren om een pony te krijgen. 
Maar dat ze er eentje zou vinden op de koek- en gebakafdeling in de 
supermarkt, had ze nooit gedacht…  Maar waar verberg je een pony als je op de 
twaalfde verdieping woont? 8+

2020303766 4  
J1

Fletcher, Tom De Braniebende 9463850438 € 17,99 okt-20 Frenkie ziet enorm op tegen de verhuizing naar zijn nieuwe huis in een suf 
plaatsje, ver weg van zijn vriendin. Op een avond barst er een grote storm los 
boven de stad. Vanaf dat moment beginnen de kinderen in Frenkies straat zich 
één voor één vreemd te gedragen. 9+

2020293023 4  
J1

Freeman, Mylo Prinses Arabella gaat 
naar de kapper

9462915213 € 15,95 sep-20 Prinses Arabella gaat voor het eerst naar de kapper. Maar wil deze vrolijke 
krullenbol wel een ander kapsel? 3+

2020292460 4  
J1

French, Vivian Lottie Luna en het 
Maanlichtfeestje

9402706673 € 15,50 nov-20 Lottie wil eigenlijk helemaal geen superkrachten hebben. Veel liever is ze 
gewoon een heel normaal weerwolfje. Maar wanneer haar vriendin Marion jarig 
is, wil Lottie haar als verrassing een heel bijzonder cadeau geven. En daarbij 
kan ze haar superkrachten wél goed gebruiken. 8+

2020291009 4  
J1

Funke, Cornelia De ridderprinses 9051168082 € 14,95 sep-20 Prentenboek. Ondeugend ridderverhaal dat stereotiepe rolpatronen doorbreekt. 
Prinses Violetta wil een ridder zijn, net als haar broers. Lekker paardrijden en 
gevechten aangaan. Maar haar vader, de koning, heeft andere plannen met 
haar. 5+

2020245570 4  
J1

Gemert, Gerard van Verlaten 
(Eilandgeheimen, dl-5)

9044840049 € 15,95 jan-21 Een hardloper blijkt briefjes uit te wisselen met een meisje door ze in een 
jampotje te stoppen dat tussen een groep bomen staat. De moeder van Ryan, 
die onlangs overleden is, blijkt ermee te maken te hebben.  12+

2020291849 4  
J1

Geus, Mireille Mijn dagen met Niets 9047712787 € 14,95 sep-20 Elshontely verveelt zich verschrikkelijk. Ze zit thuis met haar moeder in een flat 
die zo klein is dat ze zelf in het berghok slaapt. Het is best gezellig, maar als je 
niet naar buiten mag en niemand mag zien omdat er een epidemie rondwaart, is 
het leven saai. 10+

2020291540 4  
J1  
J2

Goldewijk, Yorick Billy Extra Plankgas: door 
de bodem van het heelal

9021680606 € 16,99 sep-20 Dexters ouders staan van de ene op de andere dag stil en bewegen niet meer: 
ze lijken versteend en bevroren in de tijd. Al snel ontdekken Dexter en zijn zusje 
dat de oplossing van dit raadsel in de ruimte moet worden gezocht. 9+

2020141373 4  
J1

Goodhart, Pippa Eerlijk delen 9021680521 € 15,99 okt-20 Prentenboek.  Als Haas een boom vol peren vindt, is hij dolblij. Maar hoe hard 
hij het ook probeert, hij kan er niet bij. Ook zijn vriend Beer kan de peren niet 
pakken... Gelukkig heeft Haas een slim plan: hij heeft drie stoelen waar ze op 
kunnen staan om de peren te plukken. 3+

2020245782 4  
J1

Graff, Keir Het vuurhuisje 9000375721 € 16,99 nov-20 De 12-jarige Dagmar moet het opeens een zomerlang uit zien te houden met 
haar familie in een piepklein huisje op wielen. Deze ‘quarantaine’ is verre van 
zelfgekozen: haar vader blijkt te weinig geld te hebben overgehouden voor de 
huur van hun huis. 9+

2020291811 4  
J1

Gruener, Ruth Over leven na de 
Holocaust

9020654714 € 13,99 nov-20 Overleven na de Holocaust is niet alleen het aangrijpende verhaal van een 
Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog, maar laat ook zien met wat voor 
moeilijkheden iemand te maken krijgt in de lange nasleep van een groot trauma.
10+

2020291217 4  
J1  
J2

Guterson, Ben Het mysterie van 
Winterhuis Hotel

9025880125 € 17,99 okt-20 Elizabeth snakte naar adem. Gerommel klonk van ergens diep onder het hotel. 
De vloer schokte, de kroonluchter en de glazen op de tafels rinkelden. 'Ik moet 
Winterhuis Hotel redden', dacht Elizabeth. Derde deel. 10+
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2020314157 4  
J1

Haegens, Dylan Dylan Haegens Stripboek 
#2

9048845095 € 9,99 nov-20 Eindelijk: een tweede stripboek van Dylan Haegens en zijn team! Met weer heel 
veel grappige strips voor alle fans van Dylan, Marit, Teun en Rick. 8+

2020203449 4  
J1  
J2

Handford, Martin Waar is Wally: grappige 
geesten gespot

9463132596 € 17,99 aug-20 Boe! Vind Wally en zijn vrienden tijdens een griezelig, geestig avontuur!
Gelukkig bevat dit boek een zoeklicht dat je de weg wijst in het donker. Schuif 
het in de zijkant van elke pagina en je zoektocht kan beginnen. 5+

2020291407 4  
J1

Hegarty, Pat Thuis 9048319008 € 13,99 sep-20 Alle dieren, groot en klein, hebben een plek waar ze thuis zijn. Volg een kleine 
beer die ontdekt waar allerlei dieren wonen in dit mooie prentenboek met 
kijkgaten. 4+

2020245511 4  
J1

Henn, Sophy Pizazz: het valt niet mee 
om een superheld te zijn

9024592500 € 10,00 nov-20 Supergrappige graphic novel met zwart-wit illustraties en beeldstrips. Pizazz 
komt uit een familie van superhelden. Het valt niet mee om een superheld te zijn 
als je net bent verhuisd en nieuwe vrienden probeert te maken. 7+

2020303729 4  
J1

Henn, Sophy Winter & Wonder (Oma 
Knetter, dl-3)

9463850476 € 14,99 okt-20 De Winter Wonder talentenjacht is in de stad en iedereen kijkt ernaar uit. Vooral 
Oma Knetter en haar beste vriend Bobby Warelief. Maar zullen de schijnwerpers
Oma Knetter niet KNETTER-RAAR maken? En als ZIJ zich misdraagt, wie 
houdt er dan een oogje in het zeil? 7+

2020291674 4  
J1

Howard, Martin Jesse Kreeks 
ruimtereisgids

9026153525 € 16,99 nov-20 Het hilarische vervolg op 'De ruimteatlas van Jesse Kreek'. Vergezel Jesse op 
zijn onvergetelijke tijdruimtereis. En hou je goed vast: met lachgarantie! 10+

2020292493 4  
J1

Huiberts, Marjet Ebbie speelt verstoppertje 9025773786 € 11,99 sep-20 Peuterboekje. Ebbie het aapje moet naar bed, maar hij is nog lang niet moe. Hij 
wil eerst verstoppertje spelen en alle lezertjes kunnen helpen de beste 
verstopplek te vinden. 2+

2020291097 4  
J1

Jacobs, Annet Het slijmboek 9492901477 € 11,99 sep-20 Noortje en Karim vinden slijm geweldig! Dat vindt hun meester, die bijna écht 
meester is, gelukkig ook. Met de hele klas werken ze aan een groot slijmproject: 
Duizend dingen die je met slijm kunt doen. Maar opeens is er een Extra 
Belangrijk Bericht op het journaal: een slijmverbod.  8+

2020291203 4  
J1  
J2

Jacobs, Annet Het geheim van de 
dierenredders (Geheim)

9025880132 € 13,99 nov-20 Nina en Elvin zien 's nachts een busje bij de achtertuin van de buren. Een paar 
mannen dragen iets groots naar binnen. Hebben ze een schat gevonden? En 
wat doen al die katten in de tuin? 8+

2020224457 4  
J1

Janssen, Mark Mis mis mis en raak! 
(Leren lezen)

9048738458 € 6,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI M-3.  Over Rik die op voetbal zit. Hij schiet de bal, maar 
die gaat mis. Of toch niet?

2020291959 4  
J1  
J2

Jetten, Gertrud Piep de roek (Leren lezen 
met Kluitman)

9020677942 € 8,99 sep-20 Eerste leesboekje. AVI M-3. Door de wind wordt Piep de roek zo uit zijn nest 
gewaaid. Hij is nog te klein om terug te vliegen. Saar de kat vindt Piep wel een 
lekker hapje. Gelukkig houdt Fik de heks haar tegen. 6+

2020245577 4  
J1

Jongbloed, Marte Hobbel en Knot 
(Ezeloortjes)

9024592296 € 8,99 jan-21 Eerste leesboekje E3 M4.  Hobbel en Knot wonen in een mooi, groen, rustig 
bos, samen met de andere kabouters en de dieren. Maar de laatste tijd zijn er 
veel vernielingen in het bos. Dat komt door hardlopers. 7+
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2020224458 4  
J1

Jongbloed, Marte Draf in de klas (Leren 
lezen)

9048738465 € 6,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI M-3.  Over juf Pom die geen stal meer heeft voor haar 
paard. Wat moet ze nu doen? 

2020293303 4  
J1  
J2

Kamigaki, Hiro Pierre de 
Doolhofdetective: De 
vreemde zaak van het 
luchtkasteel

9068688207 € 17,95 sep-20 Groot formaat zoekboek vol raadsels, opdrachten en puzzels verpakt in een 
detectiveachtige verhaallijn. Pierre en Carmen zijn in Grachtstad voor de 
onthulling van het beroemde Doolhof-ei. Iemand wil het Doolhof-ei stelen. 6+

2020245753 4  
J1

Kang, Jeevan J. Striker Force 7: de grote 
finale

9000371358 € 9,99 nov-20 Laatste deel in de stripserie rond voetbalheld Ronaldo. De helden van Striker 
Force 7 hebben Ronaldo hard nodig om de snode plannen van een bende 
superschurken te dwarsbomen. 10+

2020291548 4  
J1

Kerr, Jane De olifantendief 9021680996 € 19,99 jan-21 Schotland, 1872. De jonge zakkenroller Danny raakt bij toeval betrokken bij een 
veiling van wilde dieren, en voor hij het weet heeft hij een baantje als 'Indiase 
prins' om een olifant van Edinburgh naar de dierentuin van Manchester te rijden.
10+

2020291721 4  
J1  
J2

Kinney, Jeff Een episch avontuur (Het 
leven van een allerbeste 
vriend, dl-2)

9026153907 € 15,99 sep-20 Ga op reis met Theobald en zijn beste vriend Barm de Barbaar. Nog nooit 
verlieten zij hun dorp, maar nu verlaten ze hun veilige huisjes, omdat Theobalds 
moeder is ontvoerd door de Witte Tovenaar. 9+

2020293105 4  
J1

Kling, Marc-Uwe De NEEhoorn 9021422954 € 14,99 nov-20 Prentenboek. In het Hartenbos wordt een kleine, schattige eenhoorn geboren. 
Maar hoewel iedereen hem ontzettend lief vindt en hem geluksklaver voert, 
gedraagt hij zich helemaal niet zo lief. Hij zegt constant op alles NEE, dus noemt
zijn familie hem maar de NEEhoorn. 4+

2020291905 4  
J1  
J2

Knister Heksje Lilly en de 
verdwenen elf

9020683257 € 8,99 nov-20 In dit nieuwe avontuur is Lilly aan het repeteren voor een toneelstuk. Maar dan 
verzwikt een van de spelers zijn enkel. Nu komen ze een elf tekort! Lilly’s 
broertje Leon wil maar wat graag inspringen. 7+

2020245579 4  
J1

Koens, Enne Een kleine groene 
puddingplaneet 
(Ezeloortjes)

9024592302 € 8,99 jan-21 Eerste leesboekje E3 M4. Mo krijgt een opdracht. Een heel gevaarlijke. Hij moet 
in z’n eentje in een miniraket naar Planeet X reizen. Als hij erin slaagt de planeet 
te bereiken, zal de planeet voortaan zijn naam dragen. 7+

2020245749 4  
J1

Koningsbrugge, 
Jeroen van

Elvis & Jones in Malibu 9000367214 € 16,99 nov-20 Elvis en Jones hebben de dagen afgeteld en eindelijk is het zover: samen met 
hun vader en moeder gaan ze naar Malibu! Zoals elke zomer gaan ze logeren 
bij hun oom Tony en tante Maria, die op een grote paardenranch wonen.  Een 
zware storm stuurt de vakantie in de war. 8+

2020245763 4  
J1

Kousky, Vern Melvin wil zijn muts terug 9000373543 € 14,99 nov-20 Hartverwarmend prentenboek over een kleine beer die een belangrijke les leert. 
Op een dag pakt een kraai de muts van Melvin de beer af.  Hoe kan hij zijn 
geliefde muts terugkrijgen? Dan ontdekt hij dat anderen de muts veel harder 
nodig hebben dan hijzelf.

2020291207 4  
J1

Kromhout, Rindert Ik ga bij Japie wonen, 
want hij mag alles

9025880149 € 15,99 jan-21 Ietje vindt dat ze thuis niets mag van haar papa. Ze gaat bij Japie wonen, want 
die heeft een lieve moeder! Dat valt natuurlijk tegen… 4+

2020234722 4  
J1  
J2

Kunst, Marco Het verwoeste eiland 
(Duik in de tijd van. 
Wereldoorlogen)

9048738427 € 12,99 sep-20 Deel in een nieuwe reeks over geschiedenis. Hoe leefden kinderen vroeger? Het
is 1944. Al vier jaar is het oorlog in Nederland. Teun en Saar wonen op het 
eiland Walcheren in Zeeland. Ook daar zijn de Duitse soldaten de baas. Maar 
het eind van de oorlog is in zicht. 9+
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2020224460 4  
J1

Lammers, Pim In vuur en vlam (Leren 
lezen)

9048738472 € 6,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI M-3.  Over wat de brandweer allemaal doet. Dan belt Tim, 
wat is er mis? 

2020224455 4  
J1  
J2

Lammers, Pim Op zoek naar een sint 
(Leren lezen)

9048738441 € 6,99 sep-20 AVI M-3. Als Faat hoort dat Sint niet komt, gaat ze op zoek naar een andere sint. 
Maar dat valt nog niet mee. Kan het feest dit jaar wel doorgaan? 6+

2020291198 4  
J1  
J2

Lange, Ilona de Help! Een klas zonder 
meester

9025880163 € 14,99 jan-21 De klas van Sam en Shadee dreigt zonder meester te komen zitten. En dan 
moeten de kinderen over verschillende klassen worden verdeeld. Ze willen bij 
elkaar blijven! 9+

2020291672 4  
J1

Lapinski, L D. Reisbureau 
Wereldvreemd

9026151347 € 17,99 sep-20 Eerste deel in een magisch-realistische serie. Wanneer de twaalfjarige Flick 
reisbureau Wereldvreemd ontdekt, krijgt ze de kans van haar leven. Ze treedt 
toe tot het Wereldvreemdgenootschap. Het enige dat ze hoeft te doen is in de 
juiste koffer springen. 10+

2020224452 4  
J1  
J2

Letterie, Martine Piet en Riet gaan hoog 
(AVI groeiboek)

9048738090 € 15,99 sep-20 AVI start t/m AVI M-4. Koks Piet en Riet krijgen een nieuwe buurman die 
luidruchtig verbouwt. Dan blijkt dat hij ook een restaurant begint. Voor Riet 
ontploft, vertrekt Piet met haar naar de bergen. 6+

2020291865 4  
J1

Linneweever, 
Christine

Izar de Spaanse beauty 
(Gouden paarden)

9020622454 € 13,99 sep-20 Izar is gefokt door de bekende Spaanse paardenfokster Doña Alvarez. Ondanks 
zijn overmaat aan energie heeft Doña enorm veel vertrouwen in hem. Zijn 
toekomst heeft een gouden randje. Tot alles misloopt en Izar iets verschrikkelijks
meemaakt, wat bijna zijn dood betekent.  9+

2020245768 4  
J1

Littlewood, Kathryn De magische school 
(Bakkerij Bliss, dl-8)

9000374502 € 17,99 okt-20 Samen met haar vriendin Nevika reist Roos naar een exclusieve toverbakschool 
af om een cursus voor jonge meesterbakkers te volgen. Wanneer Roos bij haar 
eerste examen met een magische cake het onzichtbare zichtbaar maakt, ontdekt 
ze geheimzinnige recepten op de muren van de school. 10+

2020291205 4  
J1  
J2

Loon, Paul van Grumor in groep acht (De 
familie R.I.P)

9025880187 € 15,99 okt-20 Stel je voor dat er een weerwolf bij je in de klas zit. En een vampier. En een 
geest. En dat er dan ook nog een schoolkamp wordt georganiseerd met een 
echte griezelavond… Wie durft mee? 9+

2020224451 4  
J1  
J2

Loon, Paul van Sam Schoffel en de  
dievendag (Toneellezen 
met Paul van Loon)

9048739042 € 10,50 nov-20 Spannend toneelleesboek van Paul van Loon op AVI M4 over meester-speurder 
Sam Schoffel. Lost ze ook deze zaak weer op? De teksten lees je samen 
hardop. Kies wie je wilt zijn, en lees dan om de beurt je rol. 7+

2020291867 4  
J1  
J2

Lott, Anna De stinkende tovertruc 
(Lilo Lastpak, dl-2)

9020672725 € 12,99 sep-20 Voor fans van Heksje Lilly. Buiten de deur toveren is verboden voor de familie 
Lastpak. Maar wat doe je als je buurvrouw denkt dat ze een weerwolf is en naar 
de maan huilt? Een beetje magie gebruiken! 8+

2020291056 4  
J1

Louise, Zanni Casper! 9493189164 € 15,99 jan-21 Prentenboek. Casper is een eigenwijze pinguïn. En hij heeft geen zin om met 
mama mee te gaan. Ook niet als ze tot drie telt.  4+

2020245760 4  
J1  
J2

MacKenzie, Emily Alarm! Koen Konijn en de 
stiekeme boekenbijter

9000373390 € 14,50 okt-20 Prentenboek. Koen Konijn houdt van boeken: dunne boeken, dikke boeken, 
grappige boeken, avonturenboeken en alle andere boeken. Het liefst kruipt hij 
met een fijn verhaal in een rustige hoek. Maar het is bijna nooit meer lekker 
rustig! Daar zorgt Kenny, Koens kleine broertje, wel voor. 4+
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2020303726 4  
J1

McDonald, Andrew Echte Duiven spetteren 
samen (Echte Duiven, dl-
4)

9463850506 € 14,99 nov-20 In dit avontuur sporen ’s werelds roe-coolste duiven een ondergrondse boeman 
op, worden ze in de maling genomen door een kwelgeest en moeten ze 
afrekenen met een schimmige slechterik die een snood plan heeft uitgestippeld. 
7+

2020292711 4  
J1

Meggitt-Phillips, 
Jack

Bethany en het beest 9045125183 € 16,99 okt-20 De 511-jarige Peregrinus Pincet heeft geld als water, een prachtig huis vol 
mooie spullen en een drankje waardoor hij eeuwig jong en knap blijft. Het enige 
wat hij hiervoor moet doen is het beest dat bij hem op zolder woont precies 
datgene te eten geven wat het wil. 9+

2020245758 4  
J1  
J2

Menten, Tosca Dummie de mummie en 
de tunnel van Ptoeh

9000373154 € 15,99 sep-21 Dummie, Goos en Klaas mogen voor een schoolproject met meester Krabbel 
mee naar opgravingen in Griekenland! Maar al voor ze vertrekken gaat het mis. 
Meester Krabbel wordt vervangen door juffrouw Friek, Klaas raakt geblesseerd 
en Dummies scarabee beschadigd... 10+

2020291851 4  
J1  
J2

Milway, Alex Carnaval! (Hotel 
Flamingo)

9047712022 € 14,95 okt-20 Hoera, het is carnaval! Hotel Flamingo bruist! Maar dan komt de 
wereldberoemde band De Nachtbeesten logeren. Niemand mag weten dat ze er 
zijn, want dan staan de paparazzi op de stoep. Kan Julia hun verblijf verborgen 
houden? 7+

2020291862 4  
J1

Mobach, May-Britt Cleo & Bast: de 
krankzinnige kunstroof

9048851072 € 17,99 nov-20 Hilarische avonturen van twee charmante hotelkatten. Bast heeft als poes in een 
vijfsterrenhotel in Parijs een heerlijk luxe leventje. Als de elegante Cleo er ook 
komt wonen is dat even wennen. 10+

2020293113 4  
J1

Mol, Olav Snelle Sam: de Kartcup 9021423616 € 14,99 sep-20 Sam gaat steeds beter racen, traint online met Bas Vandamme en mag zelfs 
meedoen aan de Nationale Kartcup. De beroemde teambaas Flavio Radiatore 
ziet de wedstrijd en belt naar Sams huis. Is dat zijn kans om internationaal door 
te breken?  7+

2020292347 4  
J1  
J2

Mollema, Elisabeth Mo en Tijger vieren feest 9048856275 € 16,99 okt-20 Mo en zijn nichtje Toos zijn iets heel leuks aan het doen: ze maken een lied! Dat 
lied gaan ze zingen op het feest van hun oma en de vader van Mo. Samen 
worden ze namelijk wel honderd jaar. En het feest is een verrassing, dus papa 
en oma mogen het nog niet weten.  7+ AVI E3 E5

2020292512 4  
J1

Moran, Paul Waar is de eenhoorn in 
Wonderland?: een magisch zoek-
en-vind-boek

9025774172 € 11,99 sep-20 Op 17 sprookjesachtige plaatsen kunnen echte speurneuzen op zoek naar de 
zeven vrolijk gekleurde eenhoorns. Of het nu een betoverd bos is of een 
suikerspinnenstad, op elke magische pagina kun je de meest fantastische 
wezens vinden.  8+

2020245830 4  
J1  
J2

Moss, Emma Festivalkoorts: Dag 
school, hallo vakantie 
(Vlogvriendinnen, dl-5)

9024592319 € 15,99 nov-21 Wanneer Lucy’s ouders een kampeeruitje organiseren, weet Lucy ze te 
overtuigen om de rest van de vlogvriendinnen mee te nemen. De meiden willen 
samen naar een populair muziekfestival en dat moet natuurlijk gevlogd worden.  
10+

2020224461 4  
J1

Nielandt, Dirk Vals (Leren lezen) 9048738489 € 6,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI M-3.  De klas van juf Lien gaat hardlopen in het bos. Toon
speelt vals en wint. En wat er dan gebeurt … 

2020292458 4  
J1  
J2

Nijkamp, Marieke Zelfs als we zwijgen 9402706642 € 17,99 okt-20 Jeugdthriller. Vijf vrienden komen nog één keer samen in een verlaten hut in de 
bergen voordat iedereen zijn eigen weg zal gaan. Het wordt een weekend om 
afscheid te nemen, van elkaar en van het spel dat ze de afgelopen drie jaar 
hebben gespeeld. Maar echt ontspannen wordt het niet. 15+

2020234912 4  
J1

Noordraven, Tjerk Voedertijd (MonsterZoo, 
dl-1)

9048857050 € 16,99 nov-20 Jindra Heuvelmans is een doodgewone brugklasser... tot hij op een dag 
benoemd wordt tot bewaker van de Monster Zoo: een gigantisch ondergronds 
complex vol draken en monsters. En die levensgevaarlijke wezens hebben een 
razende honger… 8+

22



Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels 
(Oktober 2020)

2020291547 4  
J1  
J2

Oldenhave, Mirjam De husselrace (Mees 
Kees)

9021681016 € 13,99 okt-20 De Nationale Voorleeswedstrijd is alleen bedoeld voor groep 7 en 8. Dus groep 
6b van Mees Kees mag niet meedoen. Maar waarom hebben Tobias en de broe
van Mees Kees op de grote dag dan ineens zo'n haast om Sammy's boek op te 
halen? 8+

2020245393 4  
J1

Oud, Pauline Kas en Saar in het 
verkeer

9044840308 € 15,95 okt-20 Prentenboek over verkeersveiligheid. Vandaag is het wielendag! Alle kindjes 
mogen hun fiets of step meenemen. Opa brengt Saar naar school Kas komt met 
zijn step. Kijkt iedereen wel goed uit? 3+

2020292498 4  
J1

Parsley Ledyard, 
Stephanie

Samen zijn we thuis 9025773427 € 14,99 nov-20 Kartonboek. Wat maakt thuis echt thuis? Het is veel meer dan alleen maar een 
huis, een raam, een deur, een kleed. De mensen van wie je houdt, maken van 
een huis een thuis. 3+

2020292405 4  
J1  
J2

Pichon, Liz Strijd om de superschoen 9025772253 € 16,99 nov-20 Standalone. Sylvie Sleehak is de machtigste persoon van Schoenenstad, en ook
de akeligste en meest verschrikkelijke. Ze heeft haar zinnen gezet op de 
vliegende schoenen van Akke Laars, want alleen daarmee kan ze de strijd om 
de superschoen winnen. 9+

2020291727 4  
J1  
J2

Pilkey, Dav Kapitein Onderbroek en 
de knotsgekke knokpartij 
met de robotsnotjongen

9026153648 € 15,00 nov-20 Sjors en Harold zijn weer lekker bezig met hun dolle streken. Maar hun laatste 
grap schiet Melvin Snuiter, de betweter van de school, in het verkeerde keelgat: 
hij besluit wraak te nemen! Humor voor 8+

2020291057 4  
J1  
J2

Pilkey, Dav De woef van de wildernis 
(DogMan, dl-6)

9493189133 € 14,99 nov-20 Als de bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één dader te zijn: Dog Man! 
Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel zetten alles op alles om de onschuld van 
onze held te bewijzen.  10+

2020245523 4  
J1

Pol, Tjarko van der Ik wil een ander bed! 9024592272 € 14,99 nov-20 Prentenboek vol grote zoekplaten. Wat als je niet kunt slapen? Dan zoek je 
gewoon een ander bed! Dat is wat de jongen in dit woordeloze prentenboek 
doet. 3+

2020292409 4  
J1

Pollock, Tom Heartstream 9025773687 € 18,99 sep-20 In deze ingenieuze thriller met twee bloedstollende verhaallijnen laat Pollock 
zien hoe gevaarlijk een allesverslindende obsessie kan zijn. Pollock schreef 
eerder het bekroonde 'Wit konijn rode wolf'. 15+

2020291906 4  
J1

Poznanski, Ursula Erebos ontwaakt 9047712183 € 19,95 nov-20 Erebos sliep, maar is weer ontwaakt! Als je een nieuwe app op je telefoon 
aantreft die je niet zelf hebt geïnstalleerd, kan dat natuurlijk een reclamestunt 
zijn. Maar wat als het programma controle over je leven krijgt? Na 10 jaar een 
vervolg op 'Erebos' 15+

2020224449 4  
J1  
J2

Prins, Ruben Laat me gaan! (Duik in de 
tijd van. Burgers en 
stoommachines)

9048738410 € 12,99 sep-20 Deel in een nieuwe reeks over geschiedenis. Hoe leefden kinderen vroeger? Het
is het jaar 1900. Pier woont in een klein huisje op het platteland. Zijn zusje is 
doodziek, maar er is geen geld voor medicijnen. 9+

2020291927 4  
J1  
J2

Reider,Katja Pien gaat op zwemles (Ik 
hou van lezen)

9020677928 € 6,50 okt-20 Eerste leesboekje. AVI E-3. De eerste keer vindt Pien het best wel spannend om 
het water in te gaan zonder haar moeder én zonder bandjes. Maar dankzij de 
leuke spelletjes van de badmeester voelt ze zich al snel als een vis in het water! 
6+

2020192951 4  
J1

Riley, Lucinda Bram en het 
droomengeltje

9401613163 € 14,99 sep-20 Prentenboek. Lucinda Riley schrijft samen met haar zoon Harry Whittaker. Wie 
weleens bang is in het donker vindt troost in het verhaal van Bram, die naar een 
groot, oud huis verhuist en daar maar niet in slaap kan komen. 4+
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2020224459 4  
J1

Rinck, Maranke Beest wil een feest (Leren 
lezen)

9048738496 € 6,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI M-3. De hond van Bas wil een feest. Mama vindt het goed 
en Bas gaat inkopen doen. Maar hoeveel heb je eigenlijk nodig voor een feest? 

2020235009 4  
J1

Risbridger, Ella De geheime detectives 9464040111 € 18,99 feb-21 Wanneer Isobel Petty wees wordt, moet ze plotseling weg uit haar thuisland 
India om bij haar oom in Engeland te gaan wonen. Op een van haar nachtelijke 
zwerftochten, tijdens de bootreis van India naar Engeland, is ze getuige van iets 
schokkends . 9+

2020291729 4  
J1

Rissi, Anica Mrose Niemand behalve jij 9026153686 € 15,99 dec-20 Wie spreekt de waarheid in deze spannende jeugdthriller? Kayla heeft totaal 
geen zin in zomerkamp, maar als ze op de eerste dag de populaire Lainie 
ontmoet, verandert alles. De meiden worden onafscheidelijk en Kayla’s zomer 
kan niet meer stuk. 13+

2020235013 4  
J1

Robinson, Michelle Tess Rex 9464040234 € 15,00 nov-20 Prentenboek. Ed wil zijn zusje niet met zijn speelgoed laten spelen. Zijn 
speelgoed is namelijk niet voor meisjes. En zeker niet met zijn dino's, die zijn 
toch voor jongens? Maar Ed snapt er helemaal niks van. Want ineens duikt 
Tess op, zij is een T-Rex met alle kleuren van de regenboog. 4+

2020291272 4  
J1

Roca, Elisenda Eén grote familie 9051168303 € 14,95 sep-20 Inclusief prentenboek over de organisatie van een buurtfeest. Met verschillende 
nationaliteiten, verschillende gezinssamenstellingen, niet-genderstereotiepe 
beroepen. En met een belangrijke boodschap over samenwerken. 4+

2020245776 4  
J1  
J2

Rooseboom, Sanne Het Ministerie van 
Oplossingen en de 
Zilverjongen

9000374984 € 14,99 nov-20 Het Ministerie van Oplossingen staat voor misschien wel het lastigste probleem 
tot nu toe: hoe help je iemand die je eigenlijk helemaal niet aardig vindt? 10+

2020360488 4  
J1

Rowling, J. K. Ickabog 9463361170 € 19,90 nov-20 Een mysterieuze brief is het vertreksein voor een wervelende reis door acht 
nationale parken in verschillende continenten.

2020245766 4  
J1

Ruhe, Anna Het toernooi van de 
parfumeurs (De magische 
apotheek, dl-4)

9000374250 € 16,99 nov-20 Lucie Alvenstein weet het zeker: er schuilt meer achter de uitnodiging die ze 
heeft ontvangen. Haar rivaal Elodie de Richemondt nodigt haar uit om mee te 
doen aan het Toernooi van de Parfumeurs, een wedstrijd tussen de beste 
geurmakers ter wereld. 10+

2020292710 4  
J1  
J2

Schotveld, Janneke Rotkat (Tijgerlezen) 9045125671 € 14,99 okt-20 Rotkat heette ooit Poekie, maar dat weet niemand meer. Zelfs hijzelf niet. Rotkat 
woont op een vuilnisbelt en zijn beste vriend is Mohammed, een meeuw. Rotkat 
heeft alles al meegemaakt in zijn leven. Dus hij is nergens meer bang voor of 
toch wel? 7+

2020291209 4  
J1  
J2

Schubert, Ingrid Dikke vriendjes durven 
alles

9025880583 € 15,99 nov-20 Prentenboek. Twee kleine cavia's gaan uit spelen. Samen durven ze alles. 
Alles? Samen zijn ze het altijd eens. Altijd? Bijna altijd. 3+

2020292699 4  
J1

Schutten, Jan Paul Tim de kleine boswachter 9021420752 € 14,99 sep-20 Wanneer Tim voor zijn verjaardag een echt boswachtersuniform én een 
‘Turbotrapper’ cadeau krijgt, is hij net als zijn vader een echte boswachter. En in 
het bos is altijd genoeg te doen! Zo kun je hutten bouwen en in plassen 
stampen. Gebaseerd op verhalen van de bekende boswachter Tim. 5+

2020234721 4  
J1  
J2

Sikkel, Manon De beste school van de 
hele wereld

9048738328 € 14,99 nov-20 Graphic novel. Supergrappige graphic novel over Marie die plots de enige 
leerling op haar school is. Ze vermaakt zich uitstekend in haar eentje en haar 
drukke vaders hebben verder nergens erg in.  9+
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2020291646 4  
J1

Simpson, Dana Evi maakt vrienden 9026153662 € 10,00 jan-21 Graphic novel. Net als je denkt: die Evi en eenhoorn hebben het allemaal prima 
onder controle, wordt Dakota ontvoerd door kobolds die het op haar magische 
haar voorzien hebben. 8+

2020245822 4  
J1

Slavin, David Gekke goden en de reis 
naar de onderwereld

9024590889 € 15,99 sep-20 Dit keer beleven Kakdonis en zijn onhandige vrienden een knettergek avontuur 
in de onderwereld. Kakdonis heeft zijn vader Zeus per ongeluk in een baby 
veranderd. Hoe kan deze vloek teruggedraaid worden? Graphic novel. Eerder 
verscheen: 'Gekke goden van de Olympus'. 

2020245344 4  
J1

Slegers, Liesbet Hallo dino!: Karels grote 
boek over dinosaurussen

9044840315 € 17,95 okt-20 Prentenboek/ zoekboek. Karel gaat naar het dinomuseum. Hoe zien dino's eruit?
Lijken ze op de dieren die wij kennen? In dezelfde uitvoering verscheen: 'Hallo 
klas' 3+

2020234872 4  
J1  
J2

Slegers, Liesbet Rik en zijn helden 
(Zoekboek)

9002271175 € 12,99 sep-20 Zoekboek. Je bent een held als je iets liefs doet voor iemand anders. Als je 
dapper bent en helpt waar je kunt. Zo zijn veel mensen echte helden. En dat 
vindt Rik ook. Kijk je mee wie zijn grote en kleine helden zijn? En ook Sam de 
poes is weer van de partij. Waar heeft ze zich verstopt? 3+

2020291422 4  
J1  
J2

Smallman, Steve Poep in de dierentuin: het 
grote poep-mysterie

9048318919 € 13,99 sep-20 Prentenboek. De briljante, super-bijdehante robot-drollenruimer is verdwenen en
de poep stapelt zich op. Iedereen zit in hoge nood. Kan Arabella Meur, poep-
rechercheur, hen redden? Eerder verscheen: 'Overal poep in de dierentuin'. 4+

2020291673 4  
J1  
J2

Smit, Niki 100% Coco Tokyo 9026151545 € 15,99 nov-20 De Style Tiger goes to Tokyo! Coco gaat naar Japan om mee te doen aan de 
Big Kawaii Show! In deze tv-show strijden vijf kandidaten om de titel ‘schattigste 
outfit-ontwerper’. Samen met haar nieuwe fashion friend Colette duikt Coco in de
wereld van kimono’s en unicorns. 9+

2020292704 4  
J1

Smithuis, Marieke De koning van de flat 9045125565 € 16,99 okt-20 Als Boeli's moeder besluit om opa in huis te nemen, vindt Boeli dat eerst 
helemaal niet leuk. Opa zit in een rolstoel en is altijd chagrijnig. Maar hij blijkt 
wel heel veel van dieren te weten, en dat komt goed uit als Boeli een gewonde 
meeuw en jonge katjes vindt. 6+

2020224462 4  
J1

Spronsen, Elisa van Sun is op Moos (Leren 
lezen)

9048738502 € 6,99 sep-20 Eerste leesboekje AVI M-3. Over Sun die op Moos is. Maar is Moos ook op Sun?

2020224450 4  
J1  
J2

Spronsen, Elisa van Achter de jagers aan! 
(Duik in de tijd van. 
Jagers en boeren)

9048738397 € 12,99 sep-20 Deel in een nieuwe reeks over geschiedenis. Hoe leefden kinderen vroeger? Het
is 10.000 jaar geleden. De stoere Sol woont in een jagersgroep. Sol kan heel 
goed voedsel verzamelen: ze weet overal bessen en zaden te vinden. En ze is 
een kei in vissen. 9+

2020292708 4  
J1  
J2

Stark, Ulf Hoe ik de vissen leerde 
vliegen (Tijgerlezen)

9045125343 € 13,99 nov-20 Ulf wordt door opa op de proef gesteld. Om niet voor luilak te worden 
uitgemaakt, zal hij moeten bewijzen dat hij kan werken. Ulf krijgt allerlei klussen 
te doen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Hij lijkt opa’s slaafje wel! 7+

2020293072 4  
J1

Stilton, Geronimo Onderwaterpiraten 
(Geronimo reeks, dl-86)

9059248335 € 12,99 okt-20 Wel alle planeten en kometen! Kapitein Geronimo Stiltonox en zijn bemuizing 
vinden een mysterieuze bol op het strand van hun ruimteschip. Wat zou het 
zijn? Als de bol ineens begint op te lichten en er een soort schatkaart op 
verschijnt, gaan ze meteen op pad om de schat te zoeken. 9+

2020293078 4  
J1

Stilton, Geronimo Boven op Stanktop 
(Geronimo reeks, dl-87)

9059248571 € 12,99 nov-20 De Stiltons gaan in de kerstvakantie met hun vrienden op wintersport naar 
Walmalm, beroemd vanwege het jaarlijkse kerstfestival. Hoewel Geronimo 
sporten haat, komt hij elke dag toch voldaan terug. Tot hij ingeschakeld wordt bij 
een mysterieuze zaak. 10+
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2020293079 4  
J1

Stilton, Geronimo De laatste draak 
(Geronimo reeks, dl-88)

9059248588 € 12,99 nov-20 Als Geronimo op miraculeuze wijze weer eens op het middeleeuwse Toverslot 
belandt, wacht hem een opdracht waar hij helemaal niet blij mee is. Hij wordt op 
een vuurspuwende draak afgestuurd. 10+

2020293071 4  
J1  
J2

Stilton, Geronimo Fantasia XV: het Leger 
der Onzichtbaren

9059248540 € 26,99 okt-20 Lang geleden bestond er een enorm imperium waartoe ook het rijk Fantasia 
behoorde: het Fantasia Imperium. Maar een kwade tovenaar stortte het hele 
gebied in het verderf. Nu heeft iemand een kostbaar voorwerp uit het rijk 
gestolen. Geronimo's hulp wordt ingeroepen. 9+

2020293087 4  
J1

Stilton, Thea Nemis (Prinsessen van 
de dageraad, dl-2)

9059248533 € 16,99 okt-20 De 6 prinsessen van de Dageraad zijn op weg naar de Zwarte Toren, waar hun 
grote vijand Ivarr woont die alles in het werk stelt om te voorkomen dat de 
prinsessen de Kroon van Licht zullen vinden. 9+

2020291212 4  
J1  
J2

Stoffels, Maren Het geheim van de 
gevaarlijke museumschat 
(Geheim)

9025880194 € 13,99 okt-20 Lisa houdt ontzettend van tekenen. In het museum bewondert ze met haar klas 
de Nachtwacht, maar haar tweelingbroer Ryan vindt er niets aan. Hij maakt ruzie
met klasgenoot Tom en na een worsteling vallen de jongens samen met Lisa 
tegen het schilderij en verdwijnen! 8+

2020291208 4  
J1  
J2

Straaten, Harmen 
van

De grote ontsnapping 
(TopBob)

9025880293 € 10,99 nov-20 Het baasje van Bob kondigt aan dat ze op vakantie gaan. Heerlijk twee weken 
weg! Bob heeft er zin in. Maar wat is dat? Doet hun navigatie het wel goed? Ze 
stoppen voor een groot hek. 7+

2020291616 4  
J1

Strasser, Susanne Vos gaat een stukje rijden 9089673435 € 12,50 sep-20 Kartonboek. Vos gaat een stukje rijden. Steeds sneller gaan zijn voeten. Hij 
merkt niet eens dat er steeds iemand achterop springt! Muis en Mol, Kever en 
Haas, allemaal willen ze meerijden. Van de maker van 'Mmm… een taart'. 2+

2020203468 4  
J1  
J2

Thomas, Valerie Hennie de Heks de wereld 
rond

9463132961 € 14,99 aug-20 Prentenboek. Als Hennie een prachtig dierenboek van de bieb leent, krijgt ze 
een heksenissig idee. Samen met Helmer stapt ze op haar bezem om al deze 
bijzondere beesten in het echt te bekijken. 5+

2020292705 4  
J1  
J2

Timmers, Leo Het eiland van Olifant 9045124957 € 16,99 okt-20 Prentenboek over gastvrijheid en samenzijn. Na een storm op zee belandt 
Olifant op een eiland. Hij roept om hulp, en kijk, daar komt Muis al aanvaren. 
Olifant mag bij hem instappen, maar het bootje is veel te klein en breekt. Van de 
maker van 'Op weg'. 3+

2020291412 4  
J1

Valente, Dominique Starfell: het vergeten 
verhaal

9048318506 € 17,99 sep-20 Willow Mos heeft een gave, het vinden van verloren dingen. Nolan heeft haar 
hulp nodig. Hij heeft ontdekt hoe hij in de toekomst kan kijken, maar ziet alleen 
de eerste tien minuten, precies genoeg om te ontdekken dat zijn ontvoerders 
naar hem op weg zijn!  10+

2020245691 4  
J1

Valentine, Jenny Hallo nu 9024592180 € 19,99 nov-20 Het leven van Jude staat op z’n kop wanneer haar moeder haar baan verliest. Ze
verhuizen naar een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe huis moeten 
delen met een rare oude man. 15+

2020245423 4  
J1

Van Genechten, 
Guido

Rikki viert feest 9044837391 € 15,95 aug-20 Prentenboek. Elk jaar op het einde van de zomer,  geven de konijntjes een groot 
feest op de Konijnenberg. Iedereen helpt een handje met de opbouw. En… 
iedereen danst, natuurlijk! 

2020245345 4  
J1

Van Genechten, 
Guido

Mijn papa heeft een staart 9044840346 € 15,95 okt-20 Een grappig en herkenbaar prentenboek over papa's en dochters… en staarten. 
En over iets willen wat je eigenlijk al bezit! 3+
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2020291210 4  
J1

Velthuijs, Max Kikker leert…vormen 9025880392 € 11,99 nov-20 Kartonboek 3+. Kikker wil kamperen. Beertje en Eend doen mee. Maar Eend wil 
niet ver weg. Dus zet Rat een tent op naast haar huisje. En ondertussen komen 
alle vormen aan bod. 

2020291844 4  
J1

Ven, Marcel van de Onder de radar: de jacht 
is geopend…

9020622485 € 15,99 nov-20 Hanna is nieuw op school en heeft nog maar weinig vrienden. Een gemene 
prank van een groep populaire klasgenoten zet haar leven zo op z’n kop dat ze 
in paniek vlucht. Naast een spannend verhaal is dit ook een overlevingsgids 
voor jongeren die last hebben van groepsdruk. 11+

2020292707 4  
J1

Vendel, Edward van 
de

Er lag een trommeltje in 
het gras

9045124889 € 15,99 sep-20 Heden en verleden worden in dit prentenboek op een bijzondere manier met 
elkaar verweven. De kindertijd van opa's en oma's komt ineens voelbaar dichtbij
Thema Kinderboekenweek. 5+ 

2020291215 4  
J1

Verroen, Dolf Ik ga weg 9025880620 € 13,99 nov-20 Novelle met vijftig pubergedachten en -gevoelens, rauw, eerlijk en levensecht. 
12+ Geïllustreerd door Charlotte Dematons.

2020291928 4  
J1  
J2

Vogel, Maja von Mila de dappere meermin 
(Ik hou van lezen)

9020677911 € 6,50 okt-20 Eerste leesboekje. AVI M-4. Zeemeermin Mila vindt een schat. Zeepaardje Fin 
klimt in de kist om te kijken wat erin zit. Maar dan wordt de schat omhoog 
getrokken door piraten. Wat kan Mila doen om Fin te redden? 7+

2020245357 4  
J1  
J2

Walliams, David Het knotsgekke 
kabaalkoor

9044839975 € 16,95 okt-20 Vrolijk prentenboek over doen waar je je goed bij voelt. Willy Walrus houdt van 
zingen! Jammer alleen, dat het niet om aan te horen is. Maar… wat maakt dat 
eigenlijk uit? 4+

2020245532 4  
J1  
J2

Walliams, David Slijm 9044840490 € 17,95 dec-20 Vrolijk, vies en vettig boek. Geïllustreerd door Tony Ross. Hoe kun je de 
geheimzinnige krachten van slijm gebruiken als je op een klein eiland woont en 
wraak wilt nemen op ellendige volwassenen? 8+

2020291719 4  
J1  
J2

Wallis de Vries, Mel Vlucht 9026153938 € 14,99 okt-20 In een vervallen gebouw komen drie meisjes bij bewustzijn. Eén van hen mag 
het huis niet levend verlaten. En ze moeten zelf kiezen wie. Bloedstollend! YA 
15+

2020292345 4  
J1

Wesselink, Filemon Eddy en de 
reuzensnottebel

9048849338 € 15,99 nov-20 Prentenboek. Eddy heeft een snottebel. Maar niet zomaar een snottebel... Hij 
blijft namelijk maar groeien! En dat vindt iedereen erg raar. Ook Eddy's moeder, 
die er alles aan doet om de bel weg te krijgen. Dat lijkt alleen niet te lukken. 4+

2020293196 4  
J1

Westendorp, Fiep Alles heeft een kleur 9021423630 € 14,99 nov-20 Kartonboek. De zon is geel, de kikker is groen en de brandweerauto is rood. 
Bundeling versjes met op kleur geselecteerde illustraties. 2+

2020292471 4  
J1

Williams, Rhiannon Ottilie en de welkende 
wereld

9025771508 € 16,99 okt-20 Het bloedstollend spannende slot van een fantasyserie over loyaliteit, 
vriendschap en monsters, voor stoere meisjes en jongens. Ottilie is het eerste 
meisje dat is toegelaten tot de rekruten van de drochtenjagers, die in dit deel zelf
een gevaarlijke vijand krijgen. 9+

2020291537 4  
J1

Wolf, Barbara de Kleintje 9021681030 € 15,99 nov-20 Prentenboek. Elf vrienden eten gezellig met elkaar. Van groot naar klein zitten 
ze om de lange tafel. Als ze klaar zijn, is het tijd om op te ruimen. Maar niemand 
heeft zin in de afwas. Iedereen schuift zijn bordje door. 4+
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2020291904 4  
J1

Woollard, Elli De herfst van kleine Gans 9047712275 € 14,95 sep-20 Prentenboek. De herfst door de ogen van kleine Gans. Eerder verscheen: 'De 
lente van Kleine Beer'. Een seizoensverhaal over het ontdekken waar je 
thuishoort. 4+

2020224448 4  
J1  
J2

Wouda, Suzanne Een echte held (Duik in 
de tijd van. Steden en 
staten)

9048738403 € 12,99 sep-20 Deel in een nieuwe reeks over geschiedenis. Hoe leefden kinderen vroeger? Het
is 1068. De ridder van Boeljon wil een tapijt voor aan de muur van zijn kasteel. 
Met al zijn heldendaden erop. De moeder van Friede moet dit tapijt maken. 9+

2020291761 4  
J1  
J2

Zoete, Hanneke de De zoete zusjes vieren 
Sinterklaas

9043922487 € 12,99 nov-20 De zusjes Saar en Janna kunnen haast niet wachten totdat Sinterklaas weer in 
Nederland aankomt. Natuurlijk staan ze de Sint en zijn pieten op te wachten bij 
de intocht, mogen ze hun schoen zetten, kijken de zusjes naar het 
Sinterklaasjournaal en vieren ze pakjesavond. 5+

2020391899 5  
J3  
J4

Zo bescherm je onze 
planeet

577.2 1474990486 € 13,50 nov-20 Een inspirerend boek dat de problemen behandelt  waar de wereld momenteel 
mee te maken heeft, en wat de mogelijke oplossingen zijn.  6+

2020370760 5  
J3  
J4

Amson-Bradshaw, 
Georgia

Planeet vol plastic (Hoe is 
het zo ver gekomen…en 
wat kun jij nu doen?

614.62 9463419536 € 19,00 jan-21 Wat is plastic? Hoe wordt het gemaakt? En waardoor zijn we er zo afhankelijk 
van geworden? 10+

2020291049 5  
J3

Backker, Vera de Dit is mijn tuin: maak 
kennis met de vogels in je 
tuin

598.35 9050117715 € 14,95 nov-20 Robin Roodborst ontdekt de vogels in de tuin. Maar Robin vindt dat maar niks! 
'Want dit is toch zeker míjn tuin'. Over de roodborst en nog 10  bekende 
tuinvogels.

2020245383 5  
J3  
J4

Baeten, Marja Wie maakt die vieze trein 
schoon?

657 9044839081 € 15,95 aug-20 Hoe tankt een vliegtuig? Hoe komt melk in de melktankauto? En hoe komt een 
auto op een boot? Eerst geven kinderen antwoord op elke vraag. Daarna lees en
zie je het echte antwoord. 5+

2020291856 5  
J3  
J4

Bakker, Sanne de Het handboek voor (de 
allerergste) viezeriken: 
dat ben jij vast niet 

579.1 9020691788 € 17,50 okt-20 Heb je er wel eens over nagedacht hoe vies mensen zijn? Of dieren? Vast niet! 
Anders zou je nooit meer je mobieltje aanraken, op een vreemd toilet gaan zitten 
of naar het zwembad gaan. Je bestaat zelf voor een groot deel uit slijm, vocht, 
snot en bacteriën. 8+

2020292378 5  
J3  
J4

Bal, Floor Dag drol: de grote reis 
van eten van je mond tot 
in de wc en verder

631.2 9025774141 € 14,99 nov-20 Elke dag eet je en ga je naar de wc, maar wat gebeurt er eigenlijk met eten in je 
lijf? En wat gebeurt er in het riool? ‘Dag drol’ legt het allemaal uit voor 
nieuwsgierige kleuters. Van het moment dat je een hap neemt van een appel, 
totdat het in het riool belandt.

2020293106 5  
J3  
J4

Benton, Mike De memoires van Mila 
Mammoet

576 9021423593 € 17,99 nov-20 Mila, stijlicoon van de ijstijd, neemt je mee naar haar glamoureuze wereld en 
leert je alle ins en outs over de prehistorische dieren die er woonden. Van de 
makers van 'Het familiealbum van Tony T. Rex'. 6+

2020234574 5  
J3

Bruna, Dick Trakteren met Nijntje 629.79 9056478629 € 12,95 okt-20 Na het succes van 'Eten met Nijntje' is dit het tweede Nijntje-boek van Samuel 
Levie met lekkere en gezonde recepten voor de allerkleinsten. 

2020293089 5  
J3  
J4

Buller, Laura Ijs: ijskoude verhalen uit 
een wereld die verdwijnt

578.9 9059248038 € 19,99 sep-20 Ga op ontdekkingsreis door de geschiedenis van 's werelds koudste gebieden, 
van de poolkappen tot de toendra en taiga. Leer hoe het leven op aarde zich 
heeft aangepast aan deze barre omstandigheden. 10+
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2020370812 5  
J3

Chang, Kirsten Bij of wesp? (Ontdek de 
verschillen)

597.81 9463416696 € 14,00 nov-20 Deel in een serie over dieren die op elkaar lijken. Toch zijn er verschillen.  Kijk 
goed hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. 7+

2020291869 5  
J3

Claybourne, Anna De menselijke trekjes van 
dieren:hoe ze lachen, 
spelen en zich misdragen

594 9047712725 € 14,95 nov-20 Wij denken dat we zo bijzonder zijn, omdat we communiceren, anderen om de 
tuin weten te leiden, problemen kunnen oplossen en gereedschap maken en 
gebruiken. Maar daar zijn we niet uniek in. Er zijn talloze dieren die menselijke 
trekjes vertonen!  6+

2020370750 5  
J3

Claybourne, Anna Voeding en jouw 
eetgedrag (Jij en je 
lichaam)

628.4 9086646876 € 19,00 feb-21 Er is veel informatie over voeding. Wat is goed en wat is slecht voedsel? Wat 
betekent BMI? En moet je nu minder of juist meer vlees eten? 10+

2020370747 5  
J3  
J4

Claybourne, Anna Roken, drugs, alcohol en 
jij (Jij en je lichaam)

614.7 9086646845 € 19,00 feb-21 Wat weet je al over roken, drugs en alcohol? Weet je het verschil tussen 
medicinaal, recreatief en illegaal gebruik? En waarom raken mensen verslaafd? 
14+

2020370748 5  
J3  
J4

Claybourne, Anna Seksualiteit en jouw 
relaties (Jij en je lichaam)

615.5 9086646852 € 19,00 feb-21 Als je opgroeit is het belangrijk om te leren over relaties en seksualiteit. Er is 
veel informatie. 10+

2020370752 5  
J3  
J4

Claybourne, Anna Opwarming van onze 
planeet (Hoe is het zo ver 
gekomen…en wat kun jij 
nu doen?

556 9463419529 € 19,00 jan-21 Wat is klimaatverandering en wat zijn de oorzaken? En wat zijn de effecten 
ervan?10+

2020161999 5  
J3  
J4

Claybourne, Anna De geschiedenis van de 
aarde: van de oerknal tot 
nu

903 9492938435 € 18,00 sep-20 Van de oerknal tot het ontstaan van ons sterrenstelsel tot de moderne tijd. Iedere 
spread laat een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van de aarde zien. 

2020291725 5  
J3

Connolly, Sean Bijzonder beroerde 
bouwers

710 9026153129 € 15,00 dec-20 Eigenlijk is de scheve toren van Pisa een dikke fail. En het is niet de enige 
bouwblunder uit de geschiedenis. Wat dacht je van de presentatie van de 
elektrische auto zonder dak op een regenachtige middag, midden in de winter? 
Of het Louisiana-meer dat leegliep als een badkuip? 

2020291842 5  
J3  
J4

Crumpton, Nick Waarom klimt een kat in 
de gordijnen?

634.2 9047712237 € 14,95 jan-21 Alles wat je wilde weten en nog veel meer over je lievelingshuisdier. Heb je je 
wel eens afgevraagd of een kat echt negen levens heeft? Weet je waarom een 
kat je dode dieren brengt? 7+ Eerder verscheen: 'Waarom ruikt een hond aan 
een kont? 

2020235019 5  
J3

Cuesta Hernando, 
Mario

Antarctica: het werelddeel 
vol wonderen

596.8 9059562202 € 17,00 okt-20 Een internationaal onderzoeksteam reist naar Antarctica en wij mogen mee! 
Waarom is dat zo bijzonder? Omdat op Antarctica wereldrecords worden 
gebroken; het grootste dier ooit, de hardste storm op aarde, de langste nacht - je 
vindt het allemaal in dit werelddeel vol wonderen. 8+

2020245379 5  
J3

Depoorter, Nathalie Bolle buiken en blije 
baby's (Kriebels in je 
buik)

615.7 9044839074 € 15,95 dec-20 Seks, wat is dat? Wat hebben ooievaars met baby's te maken? Verveelt een 
baby zich in moeders buik? Voorlichting voor 5+

2020324559 5  
J3  
J4

Educan, Ellas Het geheime leven van 
virussen

605.11 9463832564 € 15,00 sep-20 Virussen vind je echt overal: van het puntje van je neus tot op de oceaanbodem. 
Ze zijn super sterk! En hoewel ze een slechte reputatie hebben, zijn er eigenlijk 
maar een paar virussen waarvan je ziek kunt worden. 5+
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2020291044 5  
J3  
J4

Farkas, Victoria Het andere dierenboek: 
onze dieren en hun 
superkrachten

592 9050117746 € 19,95 okt-20 In dit dierenboek staat verwondering centraal. Ontdek een bijzondere 
eigenschap van een dier en laat je verrassen door wie daarbij hoort. 

2020291846 5  
J3  
J4

Flannery, Tim Gek, Gaaf, Geweldig!: 
ontdek de wereld

592.1 9047712244 € 24,95 okt-20 256 kleurige bladzijden met het ene na het andere wonder uit de natuur. Je blijft 
je verbazen! Flannery neemt je mee op reis over land, door bossen, woestijnen 
en graslanden, door de lucht en duikt met je het water in. Met vrolijke illustraties 
bij alle feitjes en verhalen. 9+

2020291708 5  
J3

Geuze, Monica Unreleased 528.54 9021577869 € 24,99 dec-20 Na 'My Way', nu een boek met honderden nooit eerder gedeelde foto's van de 
bekendste youtuber van Nederland. 15+

2020292703 5  
J3  
J4

Hagen, Hans Daar ben je 875 9045124803 € 17,99 okt-20 12 prenten met 12 gedichten voor de eerste 12 maanden. Een jaar vol emoties, 
gevangen in een ontroerend poëzie-prentenboek. Geïllustreerd door Charlotte 
Dematons. Eerder verscheen: 'Jij bent de liefste'.

2020345518 5  
J3  
J4

Hirschmann, Kris Naar het bos in de winter 
(De boswachterclub)

578.1 9463419444 € 14,00 okt-20 In het bos is altijd iets te beleven. In elk seizoen ziet het er anders uit. Wat kun je
in het boek zien, horen en ruiken in de winter? 9+

2020345519 5  
J3  
J4

Hirschmann, Kris Naar het bos in de herfst 
(De boswachterclub)

578.1 9463419451 € 14,00 okt-20 In het bos is altijd iets te beleven. In elk seizoen ziet het er anders uit. Wat kun je
in het boek zien, horen en ruiken in de herfst? 9+

2020345520 5  
J3  
J4

Hirschmann, Kris Naar het bos in de zomer 
(De boswachterclub)

578.1 9463419468 € 14,00 okt-20 In het bos is altijd iets te beleven. In elk seizoen ziet het er anders uit. Wat kun je
in het boek zien, horen en ruiken in de zomer? 9+

2020345522 5  
J3  
J4

Hirschmann, Kris Naar het bos in de lente 
(De boswachterclub)

578.1 9463419475 € 14,00 okt-20 In het bos is altijd iets te beleven. In elk seizoen ziet het er anders uit. Wat kun je
in het boek zien, horen en ruiken in de lente? 9+

2020292506 5  
J3  
J4

Jackson, Tom Het allermooiste boek 
over paarden

618.41 9025774080 € 18,99 okt-20 Dit informatieve boek op groot formaat toont op elke spread een illustratie van 
een bijzonder of heel bekend paardenras voorzien van interessante 
achtergrondinformatie en leuke feitjes. 8+

2020291855 5  
J3  
J4

Janssen, Mark Sinterklaasliedjes 788.2 9047712213 € 14,95 okt-20 Het hele Sinterklaasverhaal in liedjes. In de feestelijke prenten van Mark 
Janssen zien we hoe zeven kinderen, verkleed als sinterklaasjes en pietjes, 
proberen bij de echte Sint te komen. Maar op elke prent gaat er iets mis. 4+

2020291807 5  
J3  
J4

Jensen, Stine Alles over wie ik ben 410 9020622461 € 18,99 jan-21 Ken jezelve, dat is een bekende uitspraak uit de filosofie. Maar hoe weet je nou 
wie je bent? En of je jezelf kent? Ligt je karakter al vast bij je geboorte of bepaalt 
je omgeving wat of wie je bent en wordt? Eerder verscheen o.a. 'Het 
emotieboek'.

2020245772 5  
J3  
J4

Kidsweek Kidsweek moppenboek 
deel 8: eten en drinken

846 9000361786 € 5,50 nov-20 Lachen, gieren en brullen met Kidsweek. Elke week sturen de lezers hun beste 
moppen en raadsels in. Dit is een verzamelbundel rond het thema eten en 
drinken.
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2020290996 5  
J3  
J4

Kluivert, Shane Vega met Shane 629.4 9021578743 € 21,99 nov-20 Als kookfanaat en sporter weet Shane Kluivert dat maaltijden lekker én gezond 
moeten zijn. En dat kan af en toe ook lekker zonder vlees of vis. Dit boek bevat 
40 recepten.

2020245505 5  
J3

Koene, Ton Virusjager 608.3 9044840438 € 19,95 aug-20 Een spannende reis door het menselijke afweersysteem. Met een informatief 
bijvoegsel. Een nieuw en onbekend virus verspreidt zich razendsnel over de 
planeet. Kinderen gaan niet meer naar school. Winkels, fabrieken en kantoren 
zijn dicht. Iedereen moet binnenblijven.  8+

2020245380 5  
J3

Koppens, Judith Kliekjesfeest (Klimaatjes) 629.2 9044839890 € 15,95 okt-20 Een moestuin is hard werken. Ook voor de groenten, want die moeten groeien. 
Daarom is het goed om zo min mogelijk weg te gooien, zegt Uil. Gelukkig 
ontdekken de Klimaatjes dat je met kliekjes heerlijke dingen kunt maken. 5+

2020370788 5  
J3

Leaf, Christina Konijn of haas? (Ontdek 
de verschillen)

598.93 9463416672 € 14,00 nov-20 Deel in een serie over dieren die op elkaar lijken. Toch zijn er verschillen.  Kijk 
goed hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. 7+

2020370789 5  
J3

Leaf, Christina Vlinder of mot? (Ontdek 
de verschillen)

597.83 9463416689 € 14,00 nov-20 Deel in een serie over dieren die op elkaar lijken. Toch zijn er verschillen.  Kijk 
goed hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. 7+

2020370813 5  
J3

Leaf, Christina Krokodil of alligator? 
(Ontdek de verschillen)

598.2 9463416702 € 14,00 nov-20 Deel in een serie over dieren die op elkaar lijken. Toch zijn er verschillen.  Kijk 
goed hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. 7+

2020245382 5  
J3  
J4

Mack Geheimen van het heelal 
(Wow)

552.2 9044840414 € 19,95 okt-20 Achter de maan en achter de sterren ligt een onmetelijke ruimte vol met 
prachtige planeten en sterrenstelsels. Maar hoe worden sterren geboren? En 
waar komen kometen vandaan? 5+

2020291405 5  
J3

Marx, Jonny De grote trek: de 
beroemde Afrikaanse 
migratie

592.9 9048318896 € 13,99 sep-20 Volg een kudde zebra’s op hun spectaculaire tocht over de Afrikaanse vlakten. 
Terwijl de brandende zon op het verdorde land schijnt, trekken deze dappere 
zebra’s verder. Welke gevaren komen ze onderweg tegen? En wat staat de 
kudde aan het eind van hun ongelooflijke reis te wachten?  5+

2020235016 5  
J3  
J4

Milner, Charlotte Het vleermuizenboek 598.99 9059565463 € 17,00 okt-20 Een ontdekkingsreis langs de onderstebovenwereld van vleermuizen. Ontdek 
waarom deze vliegende zoogdieren zo belangrijk zijn voor onze wereld. Kom 
meer te weten over de bedreigingen voor vleermuizen en wat jij kunt doen om ze
te helpen.5+

2020291986 5  
J3

Mizielinska, Ale Ga je mee naar 
Yellowstone?: een 
wereldreis langs nationale 
parken

570.4 9401466387 € 29,99 okt-20 Eekhoorn Ula en Bizon Kuba zijn twee vrienden uit het laatste Europese oerbos 
in Polen. Een mysterieuze brief is het vertreksein voor een wervelende reis door 
acht nationale parken in verschillende continenten.

2020245381 5  
J3  
J4

Ollivier, Reina De allergrootste 
(Superbeestjes)

592 9044838787 € 18,95 okt-20 In dit informatieve boek worden 9 dieren voorgesteld die elk op hun manier de 
allergrootste zijn. Zoals de giraf, de inktvis, de olifant en het nijlpaard. In deze 
reeks verschenen: 'Bouwers' en 'De beste'. 5+

2020245469 5  
J3  
J4

Oud, Pauline Mijn familie, jouw familie 
(Kriebels in je buik)

308.2 9044837995 € 15,95 okt-20 In dit boek maken kinderen op een heldere en interactieve manier kennis met 
familie en relaties. Je mama, papa, broers en zusjes zijn je familie. Ook je oma's
opa's, tantes en ooms horen bij jou. 3+
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2020291403 5  
J3  
J4

Pang, Hannah Seizoenen: een jaar in de 
natuur

577.2 9048318889 € 14,99 sep-20 Zie zes adembenemende landschappen van over de hele wereld voor je ogen 
veranderen. Elke illustratie is voorzien van simpele feiten. 4+

2020293088 5  
J3

Rake, Matthew Wat als prehistorische 
dieren vandaag leefden

576 9059247864 € 13,99 sep-20 Dinosaurussen kent iedereen. Maar wist je dat in de oertijd er nog veel meer 
kolossale dieren leefden. In dit boek met interessante feiten, verbluffende foto's  
en grappige weetjes staan er meer dan 40.  9+

2020292507 5  
J3  
J4

Rashmi 
Sirdeshpande

Geld: hoe je spaart, leent, 
verdient, weggeeft, 
investeert

345.1 9025773939 € 14,99 sep-20 Vlotte en scherpe introductie tot de wereld van het geld. De auteur beschrijft de 
evolutie van geld en legt uit hoe je geld kunt verdienen, uitgeven, lenen, sparen, 
investeren en doneren. 10+

2020245861 5  
J3  
J4

Sikkel, Manon IzzyLove helpt (IzzyLove) 416.23 9024592326 € 12,50 sep-20 De leukste, grappigste en bijzonderste IzzyLove-columns uit Tina van 
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel nu gebundeld. Over vriendschap, 
ouders, ruzie, school, je lichaam. Heb je een probleem? IzzyLove helpt. 10+

2020245831 5  
J3  
J4

Smalbrugge,Sterrin Sterrins reptielenreis 598.2 9024592388 € 19,99 jan-21 Ecoloog Smalbrugge neemt je mee naar alle uithoeken van de wereld om de 
bijzonderste reptielen te ontdekken. Ontdek de invloed van het landschap, het 
klimaat en de mens op reptielen. 8+

2020370774 5  
J3  
J4

Spilsbury, Richard Het orkest 786.9 9463419581 € 16,00 dec-20 Stap naast de dirigent op de bok en maak kennis met vier 'families' van 
instrumenten. En leer wat voor soort muziek een orkest maakt. 7+

2020293065 5  
J3

Steele, Philip Atlas van de allergrootste 
reizen

903.3 9059249097 € 19,99 okt-20 Met behulp van de virtual reality app bij dit boek treden de lezers in het 
voetspoor van de belangrijkste ontdekkingsreizigers. Geïllustreerd met prachtige
kaarten en voorzien van interessante feitjes. 9+

2020314392 5  
J3  
J4

Taylor, Sean Winterslaap 592.9 9463412872 € 14,00 sep-20 Veel dieren slapen de hele winter. Ze worden pas wakker als het weer lente 
wordt. Oma Sylvie vertelt waar de dieren zich schuilhouden. Kijk je mee? 7+

2020235012 5  
J3  
J4

Teckentrup, Britta Overal zijn reptielen 598.2 9059567825 € 17,00 okt-20 De kleurrijke wereld van de reptielen zit vol spannende verrassingen. Dit 
uitzonderlijk vormgegeven boek leert op een speelse manier wat reptielen zijn, 
waar ze leven en wat ze eigenlijk de hele dag doen. 7+

2020292381 5  
J3  
J4

Tjong-Khing, Thé Russische sprookjes (De 
Sprookjesverteller)

861 9025772802 € 19,99 okt-20 Thé Tjong-Khing verzamelde 14 prachtige Russische sprookjes vol 
zwaardvaardige prinsessen, geniepige reuzen, toverkollen en overmoedige 
prinsen en voorzag ze van spannende illustraties. 5+

2020370775 5  
J3

West, David De Romeinen (Oude 
beschavingen)

923.4 9463419406 € 16,00 jul-21 Maak kennis met volken van lang geleden. Lees waarom Romeinse soldaten 
zo'n goede conditie hadden, zich wasten met olijfolie en hoe gladiatoren in de 
arena vochten tot de dood. 9+

2020370776 5  
J3

West, David De Oude Grieken (Oude 
beschavingen)

923.1 9463419413 € 16,00 jul-21 Maak kennis met volken van lang geleden.  Lees wat er gebeurde op een 
Griekse agora (plein), waar de Olympische Spelen begonnen en hoe de oude 
Grieken de wetenschap uitvonden. 9+
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2020370777 5  
J3

West, David De Oude Egyptenaren 
(Oude beschavingen)

922.1 9463419420 € 16,00 jul-21 Maak kennis met volken van lang geleden. Lees waarom de oude Egyptenaren 
amuletten tussen de doeken van mummies staken, waarom ze leeuwen trainden 
en de beroemde Cleopatra aan haar einde kwam. 9+

2020370814 5  
J3  
J4

West, David Werkvoertuigen op de 
weg (Hoe zit het in 
elkaar?)

657 9463417037 € 16,00 nov-20 Je ziet ze vast wel eens rijden op de weg: een takelwagen, een mobiele 
hijskraan of een veewagen. Wat kunnen deze werkvoertuigen allemaal en hoe 
zitten ze in elkaar? 9+

2020370815 5  
J3  
J4

West, David Werkvoertuigen op de 
boerderij (Hoe zit het in 
elkaar?)

631.4 9463417044 € 16,00 nov-20 Je ziet ze vast wel eens aan het werk op het land: een trekker, een quad, een 
maaidorser. Wat kunnen deze werkvoertuigen allemaal en hoe zitten ze in 
elkaar? 9+

2020370772 5  
J3  
J4

West, David Werkvoertuigen in de 
bouw (Hoe zit het in 
elkaar?)

654 9463417051 € 16,00 nov-20 Je ziet ze vast wel eens op een bouwplaats: een graafmachine, een bulldozer of 
een wiellader. Wat kunnen deze werkvoertuigen allemaal en hoe zitten ze in 
elkaar? 9+

2020370773 5  
J3  
J4

West, David Auto's (Hoe zit het in 
elkaar?)

657.7 9463417068 € 16,00 nov-20 Er zijn heel veel verschillende auto's. Een Ford model T is een auto van 100 jaar
geleden. Electrische auto's zijn juist heel modern. Wat kunnen deze auto's 
allemaal en hoe zitten ze in elkaar? 9+
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Standing order 2020

Lijst maart:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 132 € 2.636 J1 121 € 1.758
V2 57 € 1.093 J2 76 € 1.099
V3 34 € 683 J3 51 € 846
V4 22 € 437 J4 36 € 598

Lijst juni:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 118 € 2.399 J1 120 € 1.738
V2 56 € 1.132 J2 70 € 998
V3 37 € 834 J3 47 € 788
V4 19 € 424 J4 35 € 597

Lijst oktober:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 135 € 2.764 J1 141 € 2.029
V2 67 € 1.367 J2 55 € 783
V3 50 € 1.186 J3 62 € 1.042
V4 19 € 496 J4 41 € 689

Totaal:

module: titels: bedrag: module: titels: bedrag:
V1 385 € 7.799 J1 382 € 5.525
V2 180 € 3.592 J2 201 € 2.880
V3 121 € 2.703 J3 160 € 2.676
V4 60 € 1.357 J4 112 € 1.884

Max. aantal titels in 2019:
Modules:
V1 = volw.fictie groot 400 J1 = jeugd fictie groot 400
V2 = volw. fictie klein 190 J2 = jeugd fictie klein 200
V3 = volw.non-fictie groot 125 J3 = jeugd non-fictie groot 165
V4 = volw. non-fictie klein 60 J4 = jeugd non-fictie klein 120

Prijzen:
In dit overzicht wordt uitgegaan van de particuliere verkoopprijs (onder voorbehoud).
Deze door de uitgever vastgestelde prijzen zijn ook op de lijst vermeld.
Korting maximaal 25% van de particuliere verkoopprijs excl. BTW
Bijkomende kosten:

Bindkosten, € 2,65 per boek

NB:
V1 = inclusief V2  en  J1 = inclusief J2
V3 = inclusief V4  en  J3 = inclusief J4

Heeft u vragen:
Roel Jager roel.jager@nbdbiblion.nl
Yvonne Schotman yvonne.schotman@nbdbiblion.nl
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