Aan alle bibliotheken

bijlage(n)
(Bestel) Lijst: Vooraankopen boekenbeurzen / Standing Ordertitels maart 2021
datum
09-03-2021
onderwerp
Standing Order vooraankopen boekenbeurs voorjaar 2021
pagina
1/2

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 voorjaar 2021. 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 (maart 2021) 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 (Compleet aanbod, alle aanbiedingen, Standing Order: voorjaar ‘21), u kunt dan de lijst doorlopen
en snel bestellen.
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 31 maart 2021.
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:
31 maart 2021.
Een overzicht van de aantallen titels en totaalbedragen van 2021 vindt u achteraan de bijgaande lijst.
Nieuwe abonnementen
Nieuwe Standing Orderabonnementen kunnen ingaan per 1 mei 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

VOORAANKOPEN BOEKENBEURZEN / STANDING ORDERTITELS
Maart 2021

Bestellijst (uiterste inzenddatum 31 maart 2021)
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 (Compleet aanbod, alle
aanbiedingen, Standing Order: voorjaar ‘21) 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 (Compleet aanbod, alle aanbiedingen, Standing Order: voorjaar ‘21)
en daar uw bestelling plaatsen.
U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€2,65). Uiterste datum van inzending is: 31 maart 2021.

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 (Compleet aanbod, alle aanbiedingen, Standing Order: voorjaar ‘21)
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: 31 maart 2021.

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.
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Opmerking

9789024582440 € 20,99

verschijnt
mrt-21

9789044627589 € 20,99

mei-21

Andrews, Alexandra Wie is Maud Dixon?

9789403115214 € 19,99

apr-21

2
V1

Archem, Johanne A. Engele
van

9789020542400 € 17,50

jun-21

Als Emre het huis van bewaring verlaat, veel eerder dan hij had verwacht, moet
hij een nieuwe koers voor zijn leven bedenken. Hij belooft de mensen die hij
teleurstelde, van zijn moeder tot zijn jeugdliefde, dat hij ook anders kan zijn: een
rechtschapen burger.
Thriller. Florence Darrow heeft een slechtbetaalde baan bij een uitgeverij, en
droomt ervan ooit een bestseller te schrijven. Toevalligerwijs krijgt ze de kans
om de assistent te worden van de wereldberoemde en geheimzinnige schrijver
Maud Dixon. Voor Florence is dit een droom die uitkomt.
Johannes Souburg zit in de gevangenis. Hoewel zijn vrouw Engele bang is dat
hij haar iets kan aandoen, weet ze dat ze voorlopig geen last van hem heeft.
Meeslepende historische streekroman.

2020465902

2
V1

Baker Kline,
Christina

De bannelingen

9789026354830 € 21,99

mei-21

Aangrijpende roman over het leven van drie vrouwen in het Australië van de
negentiende eeuw, toen Britse veroordeelden naar Australië werden verbannen.
Eerder verscheen: 'De kindertrein'.

2020454820

2
V1
V2
2
V1

Baldacci, David

Dodelijk spel

9789400513716 € 22,99

mei-21

Banville, John

Sneeuw

9789021422886 € 22,99

apr-21

Thriller. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in
Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, Franse
sportauto, heeft hij een reisgenoot gevonden en moet hij zich enkele zwaar
bewapende criminelen van het lijf houden.
Klassieke thriller. Na de ontdekking van het lijk van een pastoor in Ballyglass
House, wordt inspecteur John Strafford uit Dublin op de zaak gezet. Hij wordt
aan alle kanten tegengewerkt.

2020454829

2
V1

Bauer, Belinda

Exit

9789400513297 € 20,99

mrt-21

Thriller. De 75-jarige Felix Pink gaat het huis aan Black Lane binnen voor een
daad van naastenliefde. Hij komt naar buiten als een moordenaar…

2020470315

2
V1

Benjamin, Chloe

De anatomie van dromen

9789029094474 € 21,99

mrt-21

Een spannende en invoelende roman over de werking van dromen en wat er
gebeurt als je die probeert te sturen. Van de auteur van 'De onsterfelijken'.

2020444174

2
V1

Bennett, SJ

De moord op Windsor
Castle

9789046827628 € 20,99

apr-21

Het eerste boek in een cosy crime serie waarin Queen Elizabeth II in het geheim
mysteries oplost.

2020455052

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Berg, Greetje van
den

Een nieuwe naam

9789020540536 € 17,50

mrt-21

In ‘Een nieuwe naam’ keert Van den Berg terug naar het gezin van Ruud en
Gemma en laat ze zien dat liefde alles overwint. Het vervolg op ‘Onder de linde’.

Berg, Sandra

De terugkomst van de
kraanvogels

9789020539493 € 17,50

feb-21

Sandra Berg neemt je mee naar Zweden, waar Nilla achter de waarheid van een
verkeerd bezorgde brief probeert te komen.

Biesheuvel, J.M.A.

Vroeger schreef ik:
gevonden verhalen

9789492754356 € 20,00

feb-21

Maarten Biesheuvel overleed op 30 juli vorig jaar. In deze bundel zijn al zijn
nieuwgevonden verhalen opgenomen. Ook zijn de verhalen opgenomen die
Biesheuvel eerder zelf al had uitgekozen. Veel persaandacht.

Bestelnr.

cat. aantal auteur

titel

2020454647

2
V1

Adolfsson, Maria

Tussen de duivel en de
zee (Doggerland, dl-3)

2020471045

2
V1
V2
2
V1

Akyol, Ozcan

Afslag 23

2020455054

2020444232

2020471094

2020454997

2020492322

siso

isbn

prijs

1

Thriller. Superster Luna is op Doggerland om een nieuwe plaat op te nemen. Als
zij in het holst van de nacht verdwijnt, staat de politie voor een raadsel.
Inspecteur Karen Hornby wordt op de zaak gezet.
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2020203210

2020454831

2020371165

2020470351

2020470320

2020460028

2020444237

2020454680

2020470305

2020470576

2020454869

2020444178

2020455101

9789022587188 € 20,99

feb-21

Eén vrouw kan het landgoed van haar familie redden. Maar heeft ze de moed
om te doen wat nodig is? Het afsluitende deel van de populaire trilogie.

Börjlind, Rolf

Solveigs belofte (De
vrouwen van de
Leeuwenhof, dl-3)
De duisternis tussen ons

9789400512924 € 20,99

mei-21

Bowen, Rhys

Oorlogsdochters

9789401613934 € 20,99

mrt-21

Thriller. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar
ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt
gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren.
Stand alone.
Lord Westerham heeft vijf dochters die allemaal hun plek in de wereld proberen
te vinden, terwijl de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid losbarst. Hoever ga
je om je familie te beschermen?

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Brown, Sandra

Verleidelijk gevaar

9789022592502 € 20,99

mei-21

Thriller. Twintig jaar geleden pleegden vier mannen een bijna perfecte overval
en maakten daarbij een half miljoen dollar buit. Maar toen ging alles mis:

Bryndza, Robert

Schaduwland: een Kate
Marshall-thriller

9789022590119 € 20,99

mrt-21

Carofiglio,
Francesco

De laatste zomer

9789402707090 € 21,99

apr-21

Criminologe Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze een
huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het lichaam van een tiener,
verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch ongeluk,
maar Kate is daar niet zo zeker van
Nu Miranda de honderd nadert, denkt ze vaak terug aan die laatste zomer,
waarin alles anders werd. Waar was haar vader in die tijd? Wat verborg haar
grootvader onder zijn schilderdoeken?

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Chabot, Bart

Hartritme

9789403120713 € 24,99

mei-21

Charles, Janet
Skeslien

De bibliotheek van Parijs

9789024594122 € 20,99

feb-21

Coben, Harlan

Win

9789022580660 € 20,99

apr-21

Coelho, Paulo

De weg van de boog

9789029543842 € 21,50

feb-21

2
V1
V2
2
V1

Colgan, Jenny

Zoek de zon op (Happy
Ever After, dl-2)

9789024590940 € 19,99

mei-21

Cook, Diane

De nieuwe wildernis

9789046828250 € 22,99

jul-21

2
V1

Crispijn, Margreet

De binnentuin

9789020540352 € 9,99

mrt-21

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Bomann, Corina

2

Vervolg op 'Mijn vaders hand'. Niet lang nadat Bart het ouderlijk huis heeft
verlaten om in Leiden Nederlands te gaan studeren, leert hij Herman Brood
kennen. Direct is er een wederzijdse affiniteit en hun ontmoeting vormt het begin
van een levenslange vriendschap.
Parijs 1939: De ambitieuze Odile Souchet is net begonnen aan haar droombaan
bij de Amerikaanse bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s Parijs bezetten
verandert alles. De bibliotheek blijft open, maar de Joodse bezoekers zijn niet
meer welkom.
Thriller. Win Lockwoods nichtje Patricia werd twintig jaar geleden ontvoerd. Nu
is hij eindelijk de dader op het spoor.
Tsetsuya, de beste boogschutter van Japan, woont in een afgelegen vallei. Aan
de hand van de kunst van het boogschieten vertelt hij een jongen uit het dorp
over de beginselen van een betekenisvol leven, zoals hard werken, een verschil
willen maken en bereid zijn om te falen
Alleenstaande moeder Zoë verlaat met haar zoontje het lawaaierige Londen; ze
heeft een oppasbaan in Schotland aangenomen. Het klinkt hemels! Bij
aankomst wordt Zoë echter geconfronteerd met een humeurige baas en een
bende onhandelbare kinderen. Was dit de juiste beslissing?
Een schokkende toekomstroman, maar ook een schitterende verkenning van
een moeder-dochterrelatie onder extreme druk. Bea ziet haar dochter
wegkwijnen en besluit zich aan te sluiten bij een experiment: leven in de
wildernis. Nominatie Booker Prize.
Eén groentetuin verbindt de levens van verschillende buren.
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2020454673

2
V1

Crossan, Sarah

Tussen ons

9789056726560 € 20,99

apr-21

2020470561

2
V1
V2
2
V1

Dahl, Arne

Nachtmerries (Berger &
Blom, dl-4)

9789044544442 € 20,00

apr-21

Dean, Ellie

Ver van huis

9789026151606 € 19,99

jun-21

2020460039

2
V1

Dekker, Evi

Enkeltje Madrid

9789402707229 € 15,99

apr-21

2020371136

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Dijk, Kiki van

Vlieland

9789401613996 € 15,99

jun-21

Zomerthriller. Charlie is reisblogger, maar moet het dit jaar noodgedwongen wat
dichter bij huis zoeken. Als ze wordt uitgenodigd voor een paar nachten op een
glamping in Vlieland, grijpt ze haar kans.

Dis, Adriaan van

KLIFI: woede in de
republiek Nederland

9789025470869 € 21,99

feb-21

De Oranjes zijn verjaagd en de republiek Nederland heeft een president die
ontkennen tot kunst heeft verheven. Jakob Hemmelbahn verbaast zich over de
gelatenheid van zijn medeburgers. Hij verzet zich tegen de overheid.

Dobson, Melanie

Dochter van het Derde
Rijk

9789029730914 € 22,99

mei-21

2
V1
V2
2
V1

Durlacher, Jessica

De stem

9789029541930 € 24,50

jan-21

Dochter van het Derde Rijk' is een spannende dual time oorlogsroman, perfect
voor lezers van Diny Costeloe en Jenna Blum. De roman start met de ontvoering
van Lilly vlak voor WOII. 80 jaar later helpt ze met een onderzoek naar de
Holocaust.
Een vrome Somalische asielzoekster komt als oppas in dienst bij het gezin van
Zelda en Bor en ontpopt zich tot hun verbijstering tot een fenomenale zangeres.

Dusse, Karsten

Mindful moorden

9789400513631 € 20,99

mei-21

Duitse bestseller. Thriller. Het huwelijk van Björn Diemel wankelt. Zijn vrouw
staat erop dat hij een mindfulness-seminar volgt om zo een betere vader en
echtgenoot te worden.

2020454828

2
V1

Engberg, Katrine

Dodenmasker

9789400513532 € 20,99

jun-21

Scandinavische thriller. Derde in de Bureau Kopenhagen-reeks. Op een
prachtige lentedag verdwijnt de 15-jarige Oscar, kind uit een rijke familie. Is hij
ontvoerd of vermoord?

2020481175

2
V1

Engman, Pascal

Femicide

9789021423449 € 21,99

mrt-21

2020460053

2
V1
V2
2
V1
V2

Faber, Kim

Hoogzomer

9789402707243 € 21,99

mei-21

Fenwick, Liz

Een zomer vol
herinneringen

9789022586747 € 18,99

mrt-21

Thriller. Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in haar appartement. Als
rechercheur Vanessa Frank erachter komt dat de gewelddadige ex van het
slachtoffer precies die week is vrijgelaten uit de gevangenis, lijkt het een
uitgemaakte zaak. Zelfstandig leesbaar vervolg op 'Vuurland'
Inspecteur Martin Juncker is verbitterd over zijn degradatie naar een klein
politiebureau in het saaie provinciestadje Sandsted. Maar heel lang heeft hij niet
om daarbij stil te staan, aangezien er een advocaat vermoord wordt in het
stadspark en híj het onderzoek moet leiden. thriller
Een aangrijpende roman over twee vrouwen: de ene verliest langzaam al haar
herinneringen, de andere kan het verleden maar niet vergeten.

2020455037

2020455332

2020454965

2020470658

2020454815

2020470310

3

Ana en Connor hadden al drie jaar lang een affaire. In gestolen uren creëerden
ze een wereld waarin alleen zij bestonden. Maar als Connor plotseling overlijdt
is Ana opeens op zichzelf teruggeworpen, alleen met hun geheim, vast in haar
eigen huwelijk.
Zweedse thriller. Voormalig rechercheur Sam Berger is wanhopig. Zijn partner
en geliefde, Molly Blom, is spoorloos verdwenen. Dan ontvangt Sam een
vreemde maar lucratieve opdracht.
Meeslepende roman voor fans van Diney Costeloe en Jenna Blum. Engeland,
1940. Verpleegster Polly Brown wordt overgeplaatst naar het ziekenhuis van
Cliffehaven, waardoor ze bij haar man Jack kan zijn die in een militair hospitaal
in de buurt ligt. Hun dochter stuurt ze naar Engeland.
Lara’s scheiding is eindelijk rond, dus ze kan trouwen met haar grote liefde
Kevin. Samen met hem en zijn zoontje Siem gaan ze op huwelijksreis naar
Madrid. Daar verdwijnt Siem plotseling.
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2
V1
V2
2
V1

Fields, Helen

Perfecte dood

9789026354281 € 16,99

mei-21

Thriller. Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat
Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben. Hij slaat berekenend en
gewetenloos toe.

Fitzek, Sebastian

Het geschenk

9789044360547 € 21,99

mrt-21

Milan Berg staat bij het stoplicht wanneer er een auto naast hem stopt. Op de
achterbank zit een doodsbang meisje. Wanhopig drukt ze een briefje tegen het
raam. Een vraag om hulp? Thrieller.

2
V1
V2
2
V1

Fossum, Karin

Zwanenzang

9789022588123 € 19,99

mei-21

Psychologische thriller. Een zestienjarig meisje wordt dood gevonden in het bos.
Commissaris Konrad Sejer gaat op onderzoek uit.

Frantz, Laura

De koppelaarster

9789029730877 € 23,99

mei-21

Christelijke historische roman over het leven in het koloniale Amerika van de
17e eeuw. Selah Hopewell is de enige vrouw in de nederzetting die niet wil
trouwen. Ze heeft het druk genoeg met haar werk in de winkel van haar vader.

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

French, Nicci

Wie niet horen wil

9789026352126 € 21,99

apr-21

Psychologische thriller. Tess heeft haar leven net weer op orde na de scheiding
met Jason. Ze delen de voogdij over hun dochter Poppy. Maar dan begint
Poppy zich vreemd te gedragen.

Gardner, Lisa

Als je me ziet

9789403108414 € 20,99

feb-21

Gastel, Céla van

Vaarwel Roscoe

9789022592618 € 17,99

mrt-21

George, Nina

Zuiderlichten

9789024589326 € 20,99

jul-21

2020455288

2
V1

Goodkind, Terry

9789024585311 € 18,99

mei-21

2020481579

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Gort, Ilja

De eed van de heks (De
Kinderen van D'Hara. Dl4)
Bed en breakfast

Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly Quincy en ontvoeringsslachtoffer
Flora Dane onderzoeken samen een oude zaak waar de beruchte crimineel
Jacob Ness bij betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel een stuk gevaarlijker
dan ze verwacht hadden.
De wereld is in shock als multitalent Roscoe Mulder plotseling overlijdt. Maar
zijn verhaal eindigt daar niet. Een prachtige en ontroerende psychologische
roman over liefde en verlies, met een scherp oog voor de vele facetten van een
mensenleven.
Wanneer brocantehandelaar Francis Meurienne in 1968 een rijdende
bibliotheek begint, stuit hij bij zijn Provençaalse streekgenoten aanvankelijk op
achterdocht over literatuur in het algemeen. Zijn trouwe metgezel is MarieJeanne. Zij heeft een unieke gave: ze weet wie voor elkaar gemaakt zijn
Fantasy. Een verhaal over een wereld die geconfronteerd wordt met een
apocalyptische nachtmerrie. Negen kompanen jagen op een tovenaar die zich
diep in de onder water gelopen krochten van het Volkspaleis heeft verstopt.

9789082958799 € 16,99

feb-21

Green, Linda

In een ogenblik

9789022592786 € 19,99

apr-21

Green, Sophie

De zwemclub van Shelly
Bay

9789026151262 € 20,00

mei-21

Vier vrouwen ontmoeten elkaar bij toeval op het strand van Shelly Bay, en
vormen een zwemclub. Daarmee ontstaat een vriendschap die hun levens
verandert.

Gül, Lale

Ik ga leven

9789044646870 € 19,99

feb-21

Opgroeien in een streng islamitisch gezin betekent voor Büsra dingen stiekem
doen. Maar het betekent vooral: voortdurend vragen stellen. ‘Moet ik leven als
een kamerplant? Moet ik in een huwelijk treden waar alle seks uit is geramd nog
voordat het begonnen is? Spraakmakend debuut

2020465694

2020481869

2020470314

2020455235

2020513156

2020444219

2020470328

2020455283

2020470359

2020455201

2020350297

4

Abel begint met zijn vrouw Angela een B&B op hun Zuid--Franse wijndomein.
Maar dat gaar niet van een leien dakje. Een televisie-ploeg met een dubbele
agenda wil daar een reality soap van maken, waarna Abel en Angela worden
over-rompeld door gasten die het bloed onder hun nagels vandaan halen
Thriller. Een razend spannend en meeslepend verhaal over een bijzondere
vriendschap: één moment kan alles veranderen

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020481856

2
V1

Haig, Matt

Middernachtbibliotheek

9789048860067 € 22,99

apr-21

2020470327

2
V1

Harmel, Kristin

Het boek van verloren
namen

9789022591536 € 19,99

mrt-21

2020454812

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Harper, Jane

De overlevenden

9789400511545 € 21,99

mei-21

Thriller. Het leven van Kieran Elliott veranderde voorgoed op de dag dat een
enkel, roekeloos besluit een dramatisch gevolg kreeg. Van de auteur van
'Droogte' en 'Verlaten'.

Hartman, Corine

De nieuwe dood

9789403109916 € 20,99

mrt-21

Een regenboog in de
duisternis (Het land van
de gouden rivieren, dl-4)
Henderson, Julietta De goede grap van
Norman Foreman

9789029730945 € 23,99

apr-21

Thriller. Volgens borderliner Faye van Laar heeft professor Max Harris een
geniaal plan bedacht om de toekomst van de mensheid te redden, met
grensverleggende inzichten over gezondheid, leven en dood. Maar is Harris wel
te vertrouwen?
Vervolg op 'Een klein geluk'. De onverschrokken Desi Brennan is net moeder
geworden… én weduwe. Nadat ze ook de trouwe voorman Holt Crawford heeft
ontslagen, staat ze er helemaal alleen voor. Christelijke roman.

9789026152030 € 20,00

apr-21

De 12-jarige Norman en zijn beste vriend Jax waren een legendarisch komischduo-in-wording, met als doel over vijf jaar optreden op het Edinburgh Fringe
Festival. Maar als Jax onverwacht overlijdt, stort Normans wereld in.

2020444230

2020454966

Heitzmann, Kristen

Nora wordt overweldigd door het gevoel dat ze in haar leven verkeerde keuzes
heeft gemaakt, en iedereen teleurstelt. Wanneer ze in de
Middernachtbibliotheek terechtkomt, krijgt ze de kans om te zien op welke
manieren haar leven anders had kunnen verlopen.
In 1942 hielp Eva Joodse kinderen te ontsnappen aan de razzia's. Nu is zij de
enige die het geheim van hun identiteit kan ontrafelen.

2020455060

2
V1

2020470313

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Hepworth, Sally

Voor ik je loslaat

9789022588086 € 19,99

feb-21

Een onvergetelijk verhaal over de diepe band tussen moeder en dochter, en
over het verlangen naar een familie in welke vorm dan ook.

Hoogstraaten,
Marianne

Schaduwkoningin

9789461095152 € 20,99

apr-21

Thriller. Vervolg op 'Dans om de troon'. Twee moeders vechten voor hun
kinderen. Kunnen zij de toekomst van het koninkrijk veranderen?

Hurwitz, Gregg

De verloren zoon

9789400513594 € 21,99

apr-21

Deel 6 in de Orphan X thrillerserie. Eerst was hij Orphan X, toen de Nowhere
Man. Nu krijgt Evan Smoak de kans een normaal leven te leiden. Totdat hij een
onverwacht telefoontje krijgt.

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Jacobs, Anne

De terugkeer van het
weesmeisje

9789401613828 € 21,99

mrt-21

De bewoners van de villa zullen alles op alles moeten zetten om hun geliefde
thuis te redden van de ondergang. Een verhaal over moed en
doorzettingsvermogen, vol hoop en optimisme.

James, Erica

Brieven van vroeger

9789026155086 € 20,00

mei-21

Johnson, Debbie

Zonnige dagen in het
Duincafé

9789022592700 € 15,99

mei-21

Engeland, 1962. Romily Devereux is al ruim twintig jaar de spil van de familie,
en ze doet haar best iedereen bij elkaar te houden, maar dat is niet altijd
makkelijk. Vooral niet nu een nieuwe generatie volwassen is en volwassen
fouten maakt
Als er een aantrekkelijke vreemdeling binnen komt wandelen, is het gedaan met
de rust in het Duincafé. Vierde deel in de reeks.

2
V1

Jon Kalman
Stefánsson

Het geknetter in de
sterren

9789026352140 € 21,99

feb-21

2020454747

2020454816

2020371085

2020455203

2020470357

2020465630

5

De kleine jongen die net zijn moeder heeft verloren moet een nieuw woord leren:
stiefmoeder. Omdat zijn vader vaak weg is, vlucht de jongen met zijn tinnen
soldaatjes in een droomwereld: hele legers helpen hem te strijden tegen zijn
eenzaamheid.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020454826

2
V1

Jonasson, Ragnar

Poolnacht

9789400513662 € 20,99

apr-21

Nieuwe Ijslandse thriller van de auteur van 'Sneeuwblind'. De jonge
rechercheur Ari Thor duikt in een oude verdwijningszaak van vijftig jaar geleden,
waarbij vrouwen onder mysterieuze omstandigheden verdwenen.

2020460029

2
V1

King, Gillian

Ik vergeet je niet

9789402707113 € 15,99

mrt-21

Maddy heeft altijd in de schaduw van haar zus Elisa gestaan. Elisa was overal
goed in en werd op handen gedragen door hun ouders. Zij wel. Maar Elisa is er
al veertien jaar niet meer.

2020470358

2
V1

King, Stephen

Later

9789022592809 € 20,99

mrt-21

2020454968

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Kingsbury, Karen

Iemand zoals jij

9789029730990 € 21,99

feb-21

Kinsella, Sophie

Liever verliefd

9789044361018 € 22,99

apr-21

Thriller. Geboren met een bovennatuurlijke gave ziet Jamie dingen die niemand
anders kan zien en weet hij meer dan eigenlijk mogelijk zou moeten zijn.
Wanneer een rechercheur van de New Yorkse politie hem betrekt bij een
moordzaak, komt Jamie oog in oog te staan met een overledene
Dawson Gage is verslagen wanneer zijn grote liefde London plotseling komt te
overlijden. Wanneer hij kort na haar dood ontdekt dat Londons moeder
meerdere embryo's heeft afgestaan ter adoptie, besluit hij uit te zoeken wat
hiermee gebeurd is.
Na een datingappfiasco onderbreekt Ava haar zoektocht naar de ware en reist
ze vastberaden om haar boek af te maken naar een Italiaans toevluchtsoord voo
schrijvers. Het lijkt een ideale plek om te ontsnappen.

Koch, Herman

Een film met Sophie

9789026353048 € 22,99

mei-21

Spannende roman over de vaderlijke liefde voor een jonge actrice, de verdorven
filmwereld en de kunst van het thuisblijven.

Korn, Carmen

De tijden veranderen (De
nieuwe tijd, dl-3)

9789056726584 € 24,99

mei-21

1970 Henny viert haar zeventigste verjaardag. Op het tuinfeest staan haar
vriendinnen aan haar zijde, zoals ze dat al tientallen jaren doen. Slotdeel van de
trilogie die eindigt bij de eeuwwisseling.

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Ladd, Sarah

Een vreemdeling op
Wyndcliff Hall

9789029730969 € 21,99

mei-21

Lamballe, Marie

Hildes droom (Café
Engel, dl-1)

9789022592755 € 19,99

mrt-21

Leeuwen, Joke van Mijn leven als mens

9789021426433 € 20,99

mrt-21

Het is 1808 en de jonge Liam Twethewey heeft pas net het landgoed Wyncliffe
Hall geërfd als er een schip vastloopt aan de kustlijn van zijn land. Over
Cornwall en de familie Twethewey schreef Sarah Ladd eerder de boeken 'De
gouvernante van Penwhythe Hall' en 'Te gast op Lanwyn Manor'
Wiesbaden, 1945. De oorlog is eindelijk voorbij, de jonge Hilde Koch kan haar
geluk nauwelijks op. Café Engel, familiebezit,is door de bombardementen
gespaard gebleven. Hilde is vastbesloten het bedrijf in ere te herstellen. Maar
een onverwachte bezoeker gooit roet in het eten
Een roman als het leven zelf, met humor en hartzeer, over verraad en
vertrouwen, over hechten en loslaten.

2020470367

2
V1

Lenze, Ulla

De drie levens van Josef
Klein

9789493169111 € 22,99

feb-21

Melancholische roman, en het is tegelijkertijd verbijsterend hoezeer het politieke
klimaat van radicalisering, nepnieuws en racisme van die jaren hun echo
hebben in de Verenigde Staten nu.

2020391839

2
V1
V2
2
V1
V2

Link, Charlotte

Leugenaar

9789401614245 € 15,00

apr-21

Thriller. Eerste deel in een gloednieuwe serie over de eenzame en beschadigde
detective Kate Linville. Zal zowel mannelijke als vrouwelijke lezers in een
ijzersterke greep houden.

Mansell, Jill

Tot aan de zon en terug

9789024593101 € 21,99

apr-21

Didi krijgt de schrik van haar leven als ze na dertien jaar weer oog in oog staat
met Shay Mason, haar eerste liefde. De vlinders van toen zijn in één klap terug.
Het verleden gaat haar leven niet overhoophalen, o nee.

2020481868

2020465625

2020454672

2020455236

2020470330

2020470780

2020454788
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020460048

2
V1

Marchant, Clare

De geheimen van Saffron
Hall

9789402707519 € 19,99

apr-21

In 1538 maakt de jonge bruid Eleanor indruk op haar kersverse man door
saffraan te verbouwen, een specerij die meer waarde heeft dan goud. In 2019
vindt Amber een oud dagboek dat een tragedie onthuld.

2020455090

2
V1
V2
2
V1

Martin, Holly

Het familiehotel van
Sapphire Bay (De zussen
van Jewel Island, dl-1)
Mason, Susan Anne Tel je zegeningen

9789020541021 € 15,00

mei-21

Eerste deel in een reeks rond een familiehotel. Van de auteur van de boeken
over het dorpje Happiness. Aria woont haar hele leven al op Jewel Island. Na de
dood van haar vader ziet ze zich genoodzaakt om het familiehotel te verkopen.

9789029731072 € 22,99

mrt-21

2
V1
V2
2
V1

McDermid, Val

Hoe de doden spreken

9789024593354 € 21,99

mei-21

Een meeslepende historische roman over het vinden van je weg in een wrede
wereld, samen met God. Engeland, in 1918. Quinten Aspinall is vastbesloten
om zich te houden aan de belofte die hij zijn vader op zijn sterfbed deed: dat hij
het gezin bij elkaar zou houden.
Tony Hill-thriller. Als er op het landgoed van een oud klooster een lichaam wordt
aangetroffen, blijkt al snel dat iemand die grond als zijn persoonlijke
begraafplaats heeft gebruikt.

McFarlane, Mhairi

Was je maar van mij

9789402707120 € 17,99

mei-21

Als haar vriend na achttien jaar hun relatie beëindigt, heeft Laurie een probleem.
Niet alleen omdat ze voor hetzelfde advocatenkantoor werken en elkaar dus nog
elke dag zien, maar haar perfecte leven ligt ook in duigen.

2
V1
V2
2
V1

Meer, Vonne van
der

Naar Lillehammer

9789025470593 € 21,99

feb-21

Mo, Johanna

De nachtegaal

9789402707175 € 21,99

mrt-21

2020454824

2
V1

Moelands, Kim

Schaduwleven

9789400513600 € 20,99

mei-21

Een moeder op een kinderspeelplaats vraagt een wildvreemde vrouw even op
haar driejarige dochter te passen. Wanneer de moeder niet meer komt opdagen,
neemt de kinderloze Cécile eerst alleen de zorg voor het kind op zich, maar
algauw krijgt ze de moeder erbij:
Hanna Duncker was 19 toen haar vader veroordeeld werd voor moord. De
schaamte zorgde ervoor dat ze van het eiland Öland wegvluchtte. Zestien jaar
later, na het overlijden van haar vader, keert ze terug naar haar geboortedorp,
om aan het werk te gaan als rechercheur bij de politie van Kalmar
Thriller. Schaduwleven is een op de huid geschreven, intense psychologische
roman over huiselijk geweld, manipulatie en wraak. Daniël lijkt de ideale man,
maar blijkt een narcistische persoonlijkheidsstoornis te hebben.

2020470356

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Monchy, Charlotte
de

Beter laat dan nooit

9789022592694 € 15,99

mei-21

Als Merle wil voorkomen dat haar oma in Cornwall zich laat uitkopen door een
huisjesmelker, stuit ze daarbij op de pestkop uit haar jeugd

Montefiore, Santa

De verre horizon (Deverillserie, dl-5)

9789022592519 € 20,99

apr-21

Om de goede naam van zijn familie te beschermen, moet Colm Deverill het
opnemen tegen een veel te aantrekkelijke jonge journaliste.

Morgenthaler, Sarah Droomman

9789400513204 € 15,99

mrt-21

2020454827

2
V1

Morgenthaler, Sarah Droomuitzicht (Moose
Springs, dl-3)

9789400513211 € 15,99

jun-21

2020444220

2
V1
V2

Nesbo, Jo

9789403108711 € 22,99

jun-21

Lana Montgomery is alles wat het gemoedelijke stadje Moose Springs niet kan
waarderen: een rijke socialite die denkt dat ze alles wel even kan veranderen.
Maar Lana is vastbesloten om te bewijzen dat ze hier thuishoort. Eerder
verscheen: 'Droomvakantie'.
Slotdeel van een onweerstaanbare romantische serie. De carrière van voormalig
Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Ze wil graag
opnieuw beginnen, met een documentaire over het stadje Moose Spings. Dat
blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.
Een ijzingwekkende tragedie over twee broers, één vrouw en een nooit
opgeloste moord uit het verleden.

2020455238

2020455349

2020460247

2020465886

2020460035

2020470354

2020454817

Koninkrijk
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2
V1
V2
2
V1

Niessen, Tommie

Kastanjehove

9789026352102 € 19,99

feb-21

Kastanjehove van Tommie Niessen en Loes Wouterson is een echte feelgood
roman, gebaseerd op de belevenissen van de populairste verpleegkundige van
Nederland. Voor de lezers van Hendrik Groen.

Niewierra, Anya

De Camino

9789024582273 € 20,99

mei-21

Het is precies een jaar geleden dat Lottes man onverwacht zelfmoord pleegde
tijdens het wandelen van de Camino. Loote besluit dezelfde route te lopen om
erachter te komen wat hem dreef. En dan dient een gruwelijk geheim zich aan.

2020492295

2
V1

Nunn, Kayte

Het zijden huis

9789044361155 € 23,99

apr-21

2020130771

2
V1

Oonincx, Ingrid

Verdwenen

9789461094698 € 18,95

feb-21

Australische geschiedenislerares Thea Rust komt aan op een exclusieve
kostschool die zich bevindt op het Britse platteland. Ze gaat er, voor het eerst in
het 150-jarige bestaan van de school, lesgeven aan een groep meisjes. De
geschiedenis van de school blijkt echter donker en vol met mysteries..
Thriller. Als kind van een bewust ongehuwde moeder heeft onderzoeksjournalist
Simone haar vader nooit gekend. Totdat haar stervende moeder haar een naam
en foto geeft.

2020465717

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Paris, B.A.

De therapeut

9789026355240 € 21,99

mrt-21

Patterson, James

Dubbelspel

9789403179506 € 20,99

apr-21

Patterson, James

De kustmoorden

9789022593073 € 20,00

mrt-21

Pauw, Marion

Vogeleiland

9789048854943 € 22,99

apr-21

Penner, Sarah

De verborgen apotheek

9789402707137 € 21,99

mrt-21

Picoult, Jodi

Een tweede pad

9789044361124 € 22,99

apr-21

Probst, Jennifer

Voor altijd de jouwe
(Zomerzussen-serie, dl-3)

9789022591505 € 17,99

mei-21

2
V1
V2
2
V1
V2

Quinn, Julia

Een royale vergissing (De
familie Bridgerton, dl-6)

9789022592601 € 20,00

apr-21

Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in
negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. De
inspiratiebron voor de Netflix-hit.

Raney, Deborah

Dagdroom (De Chandler
zussen, dl-2)

9789029730839 € 21,99

mei-21

In dit deel staat zus Joanna centraal. Nadat ze haar studie heeft stopgezet om
voor haar stervende moeder te zorgen, weet ze niet meer wat ze wil. Totdat ze
de bruiloft van haar zus mag organiseren.

2020465697

2020455424

2020444217

2020460216

2020492296

2020460030

2020492299

2020470323

2020470349

2020455231
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Thriller. Eindelijk komt de langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen
hun intrek in een pasgerenoveerde woning in The Circle, een exclusieve gated
community. Maar de woning herbergt een geheim: de vorige bewoner, een
therapeut is vermoord. Wat is er gebeurd?
Alex Cross thriller. Wanneer in een auto de half ontblote lichamen van een
socialite en een highschooldirecteur worden gevonden, wordt deze brute daad
direct breed uitgemeten in de media. Alex Cross kende beide slachtoffers goed,
vooral Kay, die ooit zijn patiënt was.
Thriller Al sinds hun traumatische kindertijd vertrouwen Michael en Megan
Fitzgerald alleen elkaar. Als Michael thuiskomt en het lijk van een onbekende
vrouw in zijn badkuip vindt, belt hij direct de politie. Maar als die komt, hebben
ze bewijs dat Michael het slachtoffer kende.
De opstandige Marianne haat haar ouders, school en de maatschappij. Ze loopt
van huis weg en gaat met de oudere Berend op het onbewoonde Vogeleiland
wonen. Ze leven een idyllisch leven totdat Marianne zwanger wordt en moet
bevallen. Thriller.
Londen, 1791, Nella Clavinger maakt vergif voor vrouwen die aan een man
willen ontsnappen. Londen, heden: Historicus Caroline Parcewell vindt een oud
apothekersflesje in de Theems, Ze vermoedt dat het flesje een link heeft met de
onopgeloste apothekersmoorden van 200 jaar geleden
Wanneer het vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar beneden stort en ze denkt
dat haar laatste uur geslagen heeft, realiseert ze zich verbijsterd dat ze niet aan
haar echtgenoot of tienerdochter denkt, maar aan een onbegaan pad van 15 jaa
geleden.
In Cape May runnen drie zussen een exclusief huwelijksbureau om hun klanten
de dag van hun leven te bezorgen. Maar is er voor de zussen zelf ook een
happy-end weggelegd?

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020371108

2
V1

Rees, Tracy

Het geheim van
Silvermoor

9789401613897 € 19,99

feb-21

2020465718

2
V1

Reynolds, Allie

Huiver

9789026350870 € 20,99

feb-21

2020444095

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Rijn, Linda van

Zandvoort aan Zee

9789460684661 € 15,00

apr-21

Riley, Lucinda

De zevende zus (De
zeven zussen-serie, dl-7)

9789401614283 € 24,99

mei-21

Roberts, Nora

Erfenis

9789022592373 € 20,00

mei-21

Roobol, Femke

Vrijgevochten (De kleine
revolutie, dl-1)

9789020542103 € 17,50

apr-21

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Rose, Karen

In alle onschuld

9789026150814 € 20,00

mrt-21

Rosenfeldt, Hans

Wolfzomer

9789403106519 € 20,99

mrt-21

Thriller. Een dode wolf. Een mislukte drugsdeal. Een slaperig stadje in het
noorden van Zweden. En een ongenadige zomer zijn de ingrediënten van deze
thriller.

Rous, Emma

Het geheim van Raven
Hall

9789024593392 € 20,99

apr-21

Een heerlijke, listige roman over een groot landgoed met veel geheimen en een
jonge vrouw die een sinister spel speelt.

2020465752

2
V1

Ruijters, Ilse

Minnaar

9789026352218 € 18,99

feb-21

Thriller over liefde, bedrog, seks en moord. Een gepassioneerde liefdesaffaire
verandert in een levensgevaarlijke nachtmerrie. Eerder verscheen o.a. 'Meisje
van me'

2020465753

2
V1
V2
2
V1

Sager, Riley

Voor het donker thuis

9789026353062 € 21,99

mrt-21

Sawyer, Kim Vogel

De droom van de
bibliothecaresse

9789029730853 € 22,99

feb-21

2
V1
V2

Schilperoord, Inge

Het licht in de stad

9789463810692 € 20,99

jun-21

Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend. 25
Jaar geleden verhuisde ze met haar ouders, Ewan en Jess, naar Baneberry
Hall, een 19e eeuws landhuis in Vermont. Drie weken later waren ze er
halsoverkop uit vertrokken.
De jonge Addie droomt ervan om schrijfster te worden. Wanneer haar vader
tijdens de Depressie zijn baan verliest, is Addie gedwongen om te gaan werken.
Te paard bibliotheekboeken rondbrengen bij arme gezinnen in Kentucky. Maar
de dorpsbewoners zien haar liever gaan dan komen
Wanneer de vader van de 17-jarige Sofie door een ongeval om het leven komt,
voelt ze zich eenzamer dan ooit. Haar vader verdedigde als strafrechtadvocaat
jonge moslimextremisten. Hun geweld, zei hij, heeft niets te maken met hun
religie. Maar waarmee dan wel? Van de auteur van 'Muidhond'

2020481346

2020470340

2020454937

2020455059

2020444218

2020454809

2020455234

2020444349

9

De veertienjarige Tommy is voorbestemd voor een ruig en uitzichtloos leven in
de mijnen. De enige die hem begrijpt is zijn beste vriendin Josie. In hun
grimmige leven zorgt alleen het mysterieuze, verlaten landhuis dat tussen hun
dorpen in staat voor enige afleiding.
Thriller Milla wordt uitgenodigd voor een reünie in de Franse Alpen en ze
verheugt zich op een weekend met vier oude vrienden die ze10 jaar niet gezien
heeft. Ze zijn echter nog niet gearriveerd of ze realiseren zich dat er iets niet
klopt. Het resort is verlaten, En hun telefoons zijn verdwenen
Vakantiethriller. Als Mandy's zus plotseling verdwijnt, slaat de familievakantie
om in een nachtmerrie.
Na de onthulling van Georg Hoffman dat de missende zus misschien is
gevonden, ontdekken Maia en Ally dat er maar twee aanwijzingen zijn: het adres
van een wijngaard in Nieuw-Zeeland en een tekening van een bijzondere
stervormige ring.
Een moeder en dochter moeten samen hun traumatische verleden verwerken en het gevaar voorblijven.
Eerste deel van een historisch tweeluik. Leiden 1873. Cornelia en Severijn zijn
al jaren vrienden. Zeer tegen de zin van Severijns vader die de
standsverschillen te groot vindt. Hij stuurt zijn zoon daarom naar Engeland voor
enige tijd.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen. Hij is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Een wraak op een
verleden dat hij liever wilde vergeten?

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2
V1
V2
2
V1

Sigurdardottir, Yrsa De pop

9789403122212 € 20,99

apr-21

Thriller. Wanneer er een oude verweerde pop wordt gevonden in de netten van
een vissersboot, neemt een vrouw die mee naar huis voor haar jonge dochter.
Dit vriendelijke gebaar heeft echter grote gevolgen,

Spain, Jo

Zes duistere redenen

9789026153280 € 18,99

mrt-21

Tijdens een reünie van zes broers en zussen op een zeiljacht, wordt hun vader
overboord geduwd. Alles zes zijn kinderen hebben zo hun eigen motief om hun
vader dood te wensen.

2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1
V2
2
V1

Sparks, Nicholas

Het laatste lied (The Last
Song)

9789022592663 € 19,99

apr-21

Als Ronnie een zomer doorbrengt bij haar vader ontmoet ze Will Blakelee, een
knappe lokale bewoner. Maar wat begint als een zorgeloze zomerliefde eindigt
in een tragisch afscheid als een groot geheim aan het licht komt.

Steel, Danielle

In het voetspoor van zijn
vader

9789024592418 € 20,99

mrt-21

Steel, Danielle

Onverwacht geluk

9789024592432 € 20,99

mei-21

Stuart, Douglas

Shuggie Bain

9789046827574 € 22,99

jan-21

Jakob en Emmanuelle overleven een concentratiekamp en slagen erin een
nieuw leven te beginnen in New York. Jaren later heeft Jakob door talent, geloof
en hard werken veel geld verdiend en zo aan zijn zoon Max laten zien dat
Amerika het land van de kansen is.
Als de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere
Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze
plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug
naar New York.
Hugh 'Shuggie' Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een vervallen
sociale huurwoning in Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. Maar
haar drankverslaving overschaduwd alles. Winnaar Booker Prize 2020.

2020444228

2
V1

Terrin, Peter

Al dat blauw

9789403122717 € 21,99

feb-21

Peter Terrin voert de lezer mee naar de late jaren tachtig en naar Simon
(gesjeesde student) en Carla (20 jaar oudere barvrouw), die elk op een
scharnierpunt van hun leven, voor onmogelijke keuzes staan.

2020454657

2
V1

Unge, Christian

Zeg nooit je naam

9789024587322 € 20,99

aug-21

2020454813

2
V1
V2
2
V1

Vermeer, Suzanne

Zomeravond

9789400513570 € 15,99

apr-21

Vern, Jens

Nevenschade

9789021423111 € 21,99

apr-21

Thriller. Een vrouw dwaalt door het Nobelziekenhuis. Ze lijkt op zoek te zijn naar
een oudere man die betrokken was bij een auto-ongeluk eerder die dag.
Ondertussen vecht Tekla Berg op de afdeling spoedeisende hulp om een
levensgevaarlijk gewond slachtoffer van datzelfde auto-ongeluk te redden
Lauren Martens is met haar zus Celeste en hun ouders op vakantie in de
Ardèche, wanneer Celeste op een avond niet terugkeert van een bezoek aan de
discotheek. Twee dagen later wordt haar lichaam gevonden aan de oever van
een rivier. Wat is er gebeurd? Zomerthriller.
Thriller. De bloedstollende opvolger van 'De macht van K.' Hoofdcommissaris
Stijn Goris wordt vroeg uit bed gehaald. In het Jubelpark zijn de lijken
aangetroffen van vijf jonge mensen. Zelfmoord?

2020454948

2
V1

Wilkinson, Gina

De Sterren boven Bagdad

9789023960393 € 22,99

apr-21

Een roman vol spanning en drama over twee Iraakse vrouwen en een
Australische ambassadeursvrouw ten tijde van het regime van Saddam
Hussein, voor de liefhebbers van 'De bijenhouder van Aleppo'..

2020460038

2
V1

Windmeijer, Jeroen Het Evacomplex

9789402707212 € 21,99

apr-21

2020454669

2
V1
V2

Zafón, Carlos Ruiz

9789056726898 € 20,00

jun-21

De zoektocht van een journaliste leidt haar van wonderbaarlijke religieuze
tradities naar eeuwenlang verborgen boodschappen in de Sixtijnse Kapel.
Zonder het te beseffen hebben alle hoofdpersonen zich in een slangenkuil
begeven.
Postuum verschenen verhalenbundel bij het vierluik 'Het kerkhof der vergeten
boeken'.

2020444242

2020455062

2020470355

2020455367

2020454867

2020444180

2020481172

Stad der nevelen:
verhalen bij het Kerkhof
der vergeten boeken
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9789028451407 € 17,50

apr-21

Persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi voor feminisme en een eerbetoon aan de
vrouwen in haar leven die haar inspireerden, zoals haar moeder en haar dochter
Paula, maar ook Virginia Woolf.

9789045043272 € 22,99

feb-21

De these van dit boek is simpel: de recente instroom van mensen uit een
islamitische samenleving vormt een gevaar voor de rechten van vrouwen, zowel
uit de islamitische als uit de westerse cultuur. Veel persaandacht.

Dochters van het daglicht 945.3

9789026344503 € 24,99

mrt-21

Adembenemend meesterwerk over een groep jonge joodse gettomeisjes die in
opstand kwamen tegen de nazi's.

Boomsma, Arie

10.000 stappen boek

9789018047856 € 32,99

apr-21

Wandelgids met 30 mooie routes van 7 tot 8 km in stad en natuur. Door Arie
Boomsma voorzien van leuke tips en inzichten over gezondheid.

Brokken, Jan

De tuinen van Buitenzorg 944.4

9789045043821 € 22,99

feb-21

Een heel persoonlijk boek waarin Jan Brokken vertelt over het leven van zijn
ouders in Nederlands-Indië.

Daniëls, Wim

Op vakantie!: een
geschiedenis van onze vrije
tijd

375.1

9789021340029 € 19,99

mei-21

Deckers, Daphne

Uitwaaien: geluk dicht bij 172
huis

9789463810005 € 22,50

mrt-21

Nostalgie. Wim Daniëls beschrijft hoe wij vroeger op vakantie gingen. Over de
eerste durfals die, al aan het begin van de vorige eeuw, Europa bereisden per
fiets. En over de gezinnen die in de jaren vijftig en zestig voor het eerst op
autovakantie gingen,
Laat je inspireren tot een leven in een lagere versnelling maar met een hogere
geluksquotiënt, met fietsen, schaatsen, bloemen, veel family time en natuurlijk
de Nederlandse keuken.

Evers, Rick

Máxima: meer dan
majesteit

936.4

9789046828083 € 24,99

apr-21

3
V3
V4
3
V3

Geve, Thomas

De jongen die Auschwitz
tekende

928.8

9789402706314 € 22,50

apr-21

Haan, Nico de

De gewiekste vogelgids

598

9789021579146 € 25,00

apr-21

Unieke vogelgids met nieuw indelingssysteem. De indeling op kleur, vorm,
leefgebied, gedrag en geluid maakt dat het veel gemakkelijker wordt om een
vogel te herkennen en de juiste naam bij de juiste vogel te vinden.

3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
V4

Harris, Kamala

The truths we hold: mijn
verhaal

947.7

9789000369317 € 22,99

feb-21

Gebaseerd op haar eigen inzichten en ervaringen die ze opdeed in haar carrière
en geïnspireerd door ervaringen van anderen, deelt Harris haar visie op de
uitdagingen die de Verenigde Staten te wachten staan.

Herwig, Modeste

Zelf je tuin beplanten

638.2

9789462502642 € 24,99

apr-21

Borderplanten, struiken en bomen brengen een tuin tot leven. Met de beste
tuinplanten en de mooiste combinaties beleef je de seizoenen optimaal. Zo kun
je het hele jaar genieten van je tuin.

Hooghiemstra,
Daniela

Om de liefde, voor de troon: het
dynastieke avontuur van prinses
Irene en prins Carlos Hugo

936.4

9789463821407 € 22,99

mrt-21

Het meeslepende verhaal van prinses Irene die brak met haar geloof en haar
familie om de droom van haar katholieke echtgenoot, Carlos Hugo Van BourbonParma waar te maken: koning van Spanje worden.

3
V3
V4
3
V3

Allende, Isabel

2020465647

3
V3

Batalion, Judy

2020423213

3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3

2020444151

2020291893

2020454860

2020513207

2020125743

2020444173

2020455347

2020455004

2021034728

2020423026

2020455356

Ayaan Hirsi Ali

Wat wij willen: mijn leven 855.6
als moeder, vrouw,
feminist
Prooi: immigratie, islam en de 339.5
uitholing van de rechten van
vrouwen

983

11

Op basis van exclusieve gesprekken met de koningin en de mensen om haar
heen schetst Rick Evers een onthulldend portret. Máxima blijkt een workaholic
die met haar werk mensen wil inspireren en motiveren. Tegelijkertijd is ze
moeder van drie dochters en betrokken bij het werk van de koning
Unieke kampgetuigenis. Thomas Geve was 15 jaar toen hij uit Buchenwald
werd bevrijd. Na zijn vrijlating heeft hij het dagelijks leven in de kampen
vastgelegd in woord en beeld.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
309
9789089758699 € 15,00
Coronaproof! 12
praktische stappen om de
crisis door te komen
606.323 9789089758392 € 17,50
Oorlogsvader: een
herinnering

feb-21

Hormann toont in 10 stappen aan hoe je deze crisis kunt zien als een
aansporing om het over een heel andere boeg te gooien. Dit is een handboek
voor een nieuwe manier van leven. Van de auteur van 'Hypotheekvrij'.

feb-21

Persoonlijke terugblik op haar jeugd en over de emoties van haar vader die in
het verzet zat in de oorlog. Ze vertelt ook over de ins en outs over haar werk bij
de diverse omroepen.

Luyten, Marcia

Maxima Zorreguieta:
moederland

936.4

9789403194806 € 26,99

apr-21

Eerste boek van een biografisch portret in twee delen, waarin Luyten laat zien
hoe Koningin Máxima is gevormd door haar geboorteland. Wat maakt dat zij
floreert aan een oud Europees hof? Máxima wordt dit jaar 50.

Morain, Dan

Kamala's pad: een
Amerikaans leven

947.7

9789048860982 € 24,99

jan-21

Onthullende biografie over de eerste zwarte vrouwelijke vicepresident.

Mors, Marianne ter

Stoppen met
antidepressiva

612.8

9789025909383 € 20,99

apr-21

Dit boek biedt een totaalaanpak met oog voor voeding, slaap, meditatie en
professionele hulp om wél die eerste stap te zetten om het gebruik van
antidepressiva af te bouwen. Veel persaandacht verwacht.

615.7

9789059560000 € 27,00

mei-21

Back to you kijkt naar alle veranderingen die een vrouw doormaakt tijdens de
zwangerschap en geeft tips en tricks en oefeningen voor een compleet herstel
daarna. Van de makers van 'Oei, ik groei'. Inclusief Work-out app.

Help, ik val niet af!: fix je 629.2 9789021579955 € 25,99
hormoonbalans en verlies
gewicht
Roosmalen, Marcel Mijn legendarische
418.11 9789029092418 € 20,00
van
moeder overleeft alles

apr-21

Als je gezond in balans bent gaat afvallen vanzelf. Met veel informatie, de stapvoor-stap VIV-methode en recepten voor ontbijt, lunch en diner. Eerder
verscheen: 'Herstel je hormonen in 10 stappen'.

feb-21

Marcel van Roosmalen over zijn dementerende moeder in het verpleeghuis ten
tijde van de coronapandemie. Ontroerend eerlijk, droogkomisch en actueel.

2020465802

3
V3

Hormann, Gerhard

2020465801

3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3

Keyl, Catherine

3
V3
V4
3
V3

Plas-Plooij, Xaviera Back to you (Oei, ik
groei!)

2020444214

2020513143

2020455190

2020444339

2020455195

2020470306

2020444166

2020470338

2020481250

2020454649

2020492341

3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
V4
3
V3
3
V3
V4

Reijs, Vivian

Rossem, Maarten
van

De 21e eeuw, die in de
jaren zeventig begon

944.9

9789046828397 € 20,00

mei-21

Wat is de relatie tussen de meest kardinale gebeurtenissen van onze eeuw, de
opkomst van China en van het neoliberalisme, en de verwarrende jaren
zeventig. Glasheldere beschrijving en analyse van een bekend historicus.

Scheele-Gertsen,
Trudy

Een kind krijg je voor het
leven

323.5

9789022592342 € 20,99

feb-21

Persoonlijk en waargebeurd verhaal van een afstandsmoeder die haar zoon niet
mocht zien opgroeien. Veel persaandacht.

Scherder, Erik

600.52 9789025313357 € 7,50

mrt-21

Erik Scherder deelt de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen op het
gebied van lezen. Daarnaast vertelt hij enkele mooie anekdotes over bijzondere
lezers.

Simon, Phil

Hersenen willen lezen:
waarom lezen goed is
voor je brein
Zoom voor Dummies

5528

9789045357409 € 29,99

dec-20

Smeets, Mart

O Canada

991

9789462971929 € 22,50

apr-21

Dit boek helpt je om alle mogelijkheden van dit populaire platform te ontdekken,
zodat je in een mum van tijd vlekkeloos meetings of webinars organiseert. Leer
hoe Zoom werkt op diverse apparaten, hoe je je scherm deelt en hoe je video's
opneemt en afspeelt.
Vervolg op het succesvolle 'Mijn Amerika'. Dit is een geschiedenisboek, een
reisboek, een muziekboek, een sportboek, een kookboek en een politiek boek
ineen, vol persoonlijke ervaringen.

12
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605.5
Bloed: een
vrouwengeschiedenis, dl1
Fulltime avonturier: over alles
992

9789038808512 € 22,50

apr-21

9789021576848 € 20,99

apr-21

Vecht, Angel van
der

Ik was het duivelskind

323.4

9789089759597 € 18,99

mei-21

Het langverwachte en niet minder heftige vervolg op 'Duivelskind' over het
levensverhaal van Angel. Hoe heeft Angel haar vechtlust teruggekregen en haar
zelfvertrouwen?

Vingerhoets, Ad

De emotionele mens

415.3

9789026354168 € 21,99

apr-21

Gewapend met de actueelste inzichten ontrafelt psycholoog Vingerhoets in dit
boek de kern van onze emoties als angst, blijdschap, verdriet, trots, spijt,
nostalgie en walging. Eerder verscheen 'Tranen'.

3
V3

Visscher, Bert

mrt-21

3
V3
V4
3
V3

Vissers, Willem

Dat wordt nooit wat: mijn 796.3 9789493095557 € 17,50
stuiterende beginjaren op
het podium
Van Praag: achter de
619.12 9789048855001 € 22,99
coulissen van het voetbal

Totale gekte zonder enige structuur in een moordend tempo: zo kennen we
cabaretier Bert Visscher.. In dit boek beschrijft Bert op zijn eigen onnavolgbare
manier welke fratsen hij heeft moeten uithalen om nu te verzuchten: toch nog
iets geworden.
Sportbiografie over het turbulente leven van een echte bestuurder, daterend uit
een tijd dat voorzitters nog onbezoldigde boegbeelden van clubs waren. Met
talloze herinneringen aan Ajax en de KNVB.

396.64 9789000372164 € 21,99

apr-21

Eindelijk alle feiten op een rij over een van de bekandste verdwijningen. Met
medewerking van Betzaida Pitti, oud-officier van Justitie in Panama.

3
V3
V4
3
V3
V4
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

947.7 9789048858965 € 24,99
Zijl, Annejet van der Fortuna's kinderen: een
trans-atlantische
familiekroniek
Babykookboek voor 4-18 628.44 9789021579382 € 20,99
maanden

sep-21

Sterk uitgebreide versie van het Boekenweekgeschenk Leon & Juliette.. Twee
eeuwen omspannende, verrassend actuele familiesaga over mensen die hun
leven niet lieten begrenzen door risico's en hun liefdes niet door huidskleur.

apr-21

De experts van Ouders van Nu komen met een kookboek met voedzame
recepten, die ook nog eens lekker en simpel zijn. Ouders hoeven maar één keer
te koken, want met de ingrediënten voor de grote pot maken ze ook een bordje
voor de baby.
Gevarieerd zelfleesboek dat meegroeit met het leesniveau van kinderen in groep
4: van AVI E3 tot AVI E4. Een heerlijke bundel met verhalen en moppen over
bekende karakters. Leer lezen met Blitz, Floor, Koen en Lot en Spekkie Sproet
en nog veel meer bekenden.
Na hard werken en lang sparen is het Kato gelukt: ze heeft het geld bij elkaar
om een vliegticket naar Griekenland te kopen. Daar gaat ze in de zomervakantie
haar opa en oma helpen in hun taverne. Over een bijzondere nieuwe
vriendschap. 10+
Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn
speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat
zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? Prentenboek 4+

4
J1
J2

2020470566

3
V3

Smulders, Beatrijs

2020465870

3
V3

Valkenier, Tamar

2020465916

3
V3
V4
3
V3

2020455408

2020481866

2020465648

2020470964

2020481475

2020455194

2020470490

2020460070

2020481608

2020470893

West, Marja

achterlaten en de zoektocht naar
ultieme vrijheid

Verloren in de jungle: de
mysterieuze verdwijning van Kris
en Lisanne in Panama

apr-21

Mijn zelfleesboek voor
groep 4

9789021681474 € 19,99

mrt-21

Aar, Hetty van

Groetjes uit Griekenland
(For girls only)

9789002272530 € 13,99

mei-21

Akveld, Joukje

Maximiliaan Modderman
geeft een feestje

9789401467537 € 14,99

apr-21

Akveld, Joukje

Het lekkerste bed

9789021426280 € 15,99

apr-21

13

Eerste deel van een driedelige autobiografie van de bekendste verloskundige
van Nederland. Dit deel speelt zich in de jaren 50 tot de jaren 80, waarin de
jonge Beatrijs haar lichaam en haar seksualiteit ontdekt en kiest voor de studie
verloskunde.
Op haar 28ste besloot Tamara afstand te doen van al haar bezittingen en te
gaan reizen. Ze fietste door de wereld rond, trok door Mongolië en doorkruiste
met Miriam Lancewood het hooggebergte van Nieuw-Zeeland.

Mats ligt in bed. De deur staat op een kier, het bedlampje is aan, precies zoals
hij het graag wil. Toch slaapt hij niet. Samen met zijn knuffel Aap gaat Mats op
zoek naar een lekkerder bed. Prentenboek 4+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020481313

4
J1

Almond, David

De nieuwe jongen

9789045126012 € 17,99

mrt-21

Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen
als ze thuiskomen?

2020460034

4
J1

Alston, B.B.

Amari en de
Nachtwachters

9789402707397 € 17,99

mrt-21

2020465719

4
J1

Alwett, Audrey

9789024593866 € 18,99

jun-21

2020454616

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Bartels, Berdie

De tovenaarsleerling (De
magische wereld van
Charlie, dl-1)
Ik ben geen bom!
(Samenlezers)

9789048739486 € 9,99

apr-21

Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft.
Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin
een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken.
Eerste deel in een fantasytrilogie. 10+
Charlie Vernier is een doodgewone tiener. Tenminste, als je niet meerekent dat
zijn school in een oude lucifersfabriek is gehuisvest, zijn moeder er de directeur
is en zijn knorrige kat meer in de smiezen heeft dan de meesten van Charlies
leeftijdsgenoten. 10+
Eerste leesboekje om samen te lezen met een meer ervaren lezer. AVI start AVI
E3. Puk praat veel. Puk rent hard. Puk klimt graag. Maar is Puk druk? 6+

Beer, Hans de

Kleine IJsbeer en de
pandaberen

9789051167955 € 14,95

mrt-21

Prentenboek. De nieuwsgierige Lars vaart mee op een cruiseschip. Als hij van
boord kan belandt hij in een stengelwoud. Kunnen die witte bamboe-beren met
zwarte vlekken hem misschien helpen? 4+

Biegel, Paul

Groot Biegel
sprookjesboek

9789025774684 € 22,99

mei-21

Nieuwe bundeling van de allermooiste sprookjesverhalen van Paul Biegel,
geïllustreerd door Charlotte Dematons. 6+

Bird, Pip

9789048317844 € 14,99

feb-21

Mira en haar vrienden hebben zo veel zin in de schooldisco! Natuurlijk denkt
haar eenhoorn Dirk daar anders over: die slaapt liever dan dat hij danst. Maar
als de klas in de problemen komt, komt Dirk in actie. 8+

4
J1
J2
4
J1

Bon, Annemarie

De enorm eigenwijze
eenhoorn en de
schooldisco
Ik wil het weten! (Duik in
de tijd van)

9789048739332 € 12,99

mei-21

Hoe leefden kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer? 1959 Julia
woont in een kamp bij Vught samen met andere mensen van de Molukken. Hoe
komt het dat ze in Nederland wonen? 9+

Boonen, Stefan

Wat kiest Pieter: een vogelspin of
een struisvogel? (Geknipt voor
jou)

9789048738625 € 14,99

mrt-21

Nieuw concept. Na een inleiding kies je als lezer zelf je vervolg via de halve
pagina's. Het dierenpark zoekt oppassers voor zijn dieren. Bijna alle dieren zijn
al weg. Wat kiest Pieter? AVI M4. 6+

2020481365

4
J1

Bradford, Chris

Sterven is pas het begin
(Zielenjagers, dl-1)

9789000376230 € 18,99

apr-21

2020460062

4
J1

Bright, Rachel

De walvis wilde meer

9789025774257 € 14,99

apr-21

Nieuwe fantasytrilogie. Voor Genna is een déjà vu bijna net zo normaal als
iedere nieuwe ademhaling. En dat is precies wat Genna denkt dat ze is:
normaal. Maar wanneer een onbekende jongen doet alsof hij haar kent, zet dat
een reeks gebeurtenissen in gang. 12+
Prentenboek. Diep, diep in de zee woont een walvis. Hij wordt elke ochtend
wakker met een knagend gevoel in zijn buik. Het is net alsof er een groot gat zit.
Hij heeft geen honger. Maar wat mist er dan? 4+

2020470677

4
J1
J2
4
J1
J2

Brown, Helen

Waar is de dinosaurus?

9789047870685 € 10,99

mrt-21

Een super aan-T-REX-elijk zoekboek vol grappige feiten over de prehistorie!
Een boek vol interessante informatie over dieren die de aarde miljoenen jaren
geleden bevolkten. 4+

Burgers, Eva

Nachtvlucht (Afslag Zuid)

9789493041325 € 15,99

mei-21

Jeugdthriller. In Nachtvlucht wordt een leraar op school bedreigd. Rebel is daar
getuige van en biedt hem hulp aan, maar de docent wimpelt haar af. De
vrienden gaan zonder aarzelen op onderzoek uit en zijn daarbij de politie telkens
een stapje voor. 12+

2020423044

2020460012

2020454800

2020454607

2020454611

2020492257
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2020460099

4
J1

Butchart, Pamela

Wat als de wind komt?

9789025774028 € 14,99

mrt-21

Prentenboek. Olivier is een kleine piekeraar. Hij maakt zich over van alles
zorgen. Wat als hij de rits van zijn winterjas niet meer open krijgt? Of als hij een
kwaadaardige eekhoorn tegenkomt? 4+

2020465990

4
J1
J2
4
J1

Christiaanse,
Nicolle

9789020677850 € 9,99

apr-21

Eerste leesboekje. AVI E3. Pony Puck Floor verveelt zich, want ze heeft geen
vrienden. Aan de andere kant van de heg staat een grappige pony: pony Puck.
Floor kruipt onder de heg door. 6+

9789048851096 € 23,99

apr-21

Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt op rolletjes. Ze wonen
samen in een fantastische loft, hun heksenmeesterzoontje Max leert langzaam
lopen. Tot twee oude kennissen het machtige Witte Boek stelen. 15+

4
J1
J2
4
J1

Collins, Tim

Pony Puck & Pien wil een
pony (Leren lezen met
Kluitman)
Helderwitte macht
(Vloeken uit het verleden,
dl-2)
Hoe ik per ongeluk ridder
werd

9789021681504 € 14,99

mei-21

Roderik is de page van heer Lionel, en het schiet niet zo erg op met zijn
riddertraining. Maar alles verandert als er een belangrijke gast naar het kasteel
komt. 9+

Dahlgren, Helena

De duisternis valt (Soul
Riders, dl-3)

9789020624083 € 14,99

apr-21

Slotdeel van de fantasytrilogie gebaseerd op de online paardengame Star
Stable. Er is een storm op komst. De vier Soul Riders, komen voor de grootste
uitdaging tot nu toe te staan. 10+

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Dam, Arend van

Op stap met oma

9789021681528 € 12,99

mrt-21

Een vrolijk en kleurrijk prentenboek met humor waarin de bijzondere relatie
tussen een grootouder en kleinkind centraal staat, over het samen leuke dingen
doen. 4+

Dam, Arend van

Vertel eens opa

9789021681511 € 12,99

mrt-21

Een humoristisch en vrolijk prentenboek over de speciale band tussen een
grootouder en een kleinkind, met het thema: oud worden. 4+

Dieltiens, Kristien

Van mij voor jou
(Samenlezers)

9789048739479 € 9,99

apr-21

Eerste leesboekje om samen te lezen met een meer ervaren lezer. AVI M3 AVI
M4. Moon en Daan zijn vrienden. Ze hebben een hut in een boom. En ze sturen
elkaar post via een touw. Dan is er iets mis. 6+

Dietl, Erhard

De Smoezels en de
reuzeninktvis

9789051168327 € 12,95

mrt-21

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Diks, Fred

Koen Kampioen wil naar
het EK

9789020669299 € 9,99

apr-21

De Smoezelkinderen willen eindelijk weer eens een avontuur beleven! En wat is
er nou spannender dan een zoektocht naar een schat in de Chinese
Duivelszee? Daarom is het een superstinkplan om met de tijdreismachine van
professor Proos Sekko terug te gaan naar 1604. 6+
Koen speelt in het Oranje Onder 15-team. Ze doen mee aan een
EKkwalificatietoernooi in Frankrijk. Als ze dat winnen, mogen ze naar het echte
EK Maar de wereld van de profs blijkt keihard te zijn. 9+

Do, Anh

Blikseminslag (E-boy, dl1)

9789020624984 € 13,99

mrt-21

Razend snel actie-avontuur over robots, hacken en de strijd tussen mens en
machine. Eerste van twee delen. 10+

Docherty, Helen

Het schermdiefje

9789044841626 € 15,95

mrt-21

Prentenboek. Waarom kijkt iedereen toch steeds op een schermpje? Telefoons,
televisies, computers, niemand wil nog echt spelen. Totdat de schermpjesdief
besluit om al die schermpjes op te eten. Eerder verscheen: 'Het boekenliefje'. 4+

4
J1

Durrant, S.E.

Het verloren meisje

9789047712527 € 15,99

mrt-21

Als haar ouders het huis verbouwen, gaat Iris bij oma Mimi logeren. Oma is
namelijk nooit saai. Ze bruist van de energie, danst in de keuken en zwemt in
zee. Maar Mimi doet steeds vreemdere dingen. Smeert ze nou echt jam op haar
roerei omdat ze het lekker vindt? 10+

2020433804

2020470495

2020465946

2020470502

2020470487

2020454619

2020513280

2020465974

2020465945

2020471099

2020465440

Clare, Cassandra
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2020454799

4
J1

Farook, Nizrana

Het meisje dat op een
olifant ontsnapte

9789048319060 € 17,99

feb-21

Gewoonlijk heeft Chaya overal een antwoord op. Maar het stelen van de juwelen
van de Koningin, zelfs met de beste bedoelingen, is niet iets waar ze zich
eenvoudig uit kan kletsen. 9+

2020460015

4
J1
J2
4
J1

Flanagan, John

De vermiste prins (De
Grijze Jager, dl-15)

9789025772697 € 16,99

mrt-21

Geel, Lysette van

Ik bepaal!

9789048858620 € 15,99

mrt-21

De koning van Gallica heeft de hulp nodig van koning Duncan en zijn Grijze
Jagers. Zijn zoon, de prins, is vermist. Hij is gegijzeld door een kwaadaardige
baron. Will en zijn leerling Maddie moeten proberen hem op te sporen en te
bevrijden. 11+
Misha MOET steeds van alles, zoals leren fietsen en boterhammen met
pindakaas en boter eten, en dat vindt hij helemáál niet leuk. Een heerlijk
prentenboek over wat er gebeurt als je alles zelf kunt bepalen. 4+

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Geest, Simon van
der

Wie doet er mee met de
zombie-race?
(Tijgerlezen)
Weg met de bus!
(Samenlezers)

9789045125862 € 14,99

mrt-21

Ramons beste vriend Ferrie woont vlak naast een landgoed waar de laatste tijd
vreemde dingen gebeuren. Ramon en Ferrie besluiten de tuin ’s nachts te
bespioneren en kunnen hun ogen niet geloven. Voor beginnende lezers. 7+

9789048739509 € 9,99

apr-21

Eerste leesboekje om samen te lezen met een meer ervaren lezer. AVI start AVI
E3. Sem en Noor gaan elke week met de bus. Van het huis van pap naar het
huis van mam. Maar nu zijn ze er klaar mee. 6+

Griffiths, Andy

De waanzinnige boomhut
van 130 verdiepingen

9789401473118 € 15,99

feb-21

Andy en Terry hebben weer dertien verdiepingen toegevoegd aan hun boomhut
en die is nu nog waanzinniger dan hij al was. Er is een zeepbellenblazer, een
tijdverspilverdieping en een wc-papierfabriek. 9+

Haayema, Mark

Gerda de Goudvink

9789047628545 € 15,99

mrt-21

4
J1
J2
4
J1

Haughton, Chris

Misschien...

9789025774189 € 14,99

mrt-21

Henrichs, Marjoke

Nee! zei Konijn

9789045125695 € 15,99

feb-21

Er is paniek in het vogelverblijf. Gijs, de man die elke dag het water ververste en
het zaad bijvulde, is er niet meer. Wat nu? Dan neemt Gerda de Goudvink het
heft in handen. Zíj bepaalt voortaan wie er mag eten en wanneer. Het scheelt
wel een hoop overleg als één vogel beslist. Maar of het ook eerlijk is? 5+
Mmm, mango’s! De kleine aapjes zijn er dol op. Ze willen niets liever dan hun
tandjes in zo’n grote, sappige mango zetten. Maar mama heeft duidelijk gezegd
dat het niet mocht. Het is namelijk heel gevaarlijk! Kijken kan misschien wel?
Prentenboek 4+
Konijn weet heel goed wat hij wil. En vooral wat hij NIET wil. Aankleden,
ontbijten, spelen, in bad – zijn antwoord is steeds hetzelfde: NEE! Tot mama iets
voorstelt waar ook Konijn geen NEE! tegen kan zeggen… Prentenboek. 3+

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Hoffman, Marjon

De regels van Floor: Nooit
zeggen dat je nichtje mooi
kan zingen!
Hier die bal! (VV Oranje
Rood)

9789021681535 € 13,99

apr-21

Floor ontdekt dat het niet altijd handig is om op te scheppen over je zingende
nichtje, en 'helpt' haar vader om zich voor te bereiden op een
sollicitatiegesprek. Korte verhalen ook voor minder geoefende lezers. 8+

9789000376933 € 14,99

mei-21

Eerste leesboekje. AVI E3. Sem zit op voetbal, samen met zijn vrienden Frenkie
en Jordi. En als ze iemand tekort komen krijgen ze er een leuke nieuwe speler
bij: Jara! 6+

Holm, Jennifer L.

Superslijmdier (Squish, dl1)

9789464100723 € 9,99

mrt-21

4
J1

Holm, Jennifer L.

Een nieuwe start (Squish,
dl- 2)

9789464100686 € 9,99

mrt-21

Squish is een heel gewoon slijmdiertje dat zijn plek in de wereld probeert te
vinden. Geïnspireerd door zijn favoriete stripheld, Superslijmdier, moet Squish
zijn hoofd koel zien te houden op school, bij zijn familie en zijn vrienden.
Graphic novel en tevens een HBO-animatieserie. 7+ Graphic nove
Jouw favoriete slijmdier start met een spiksplinternieuw schooljaar. Zal Squish
eindelijk mogen lunchen met de populaire kids? Zal Pod de wereld kunnen
redden van de enorme asteroïde die dreigt op aarde in te slaan? Kom de
antwoorden en nog veel meer te weten in dit tweede avontuur van Squish. 7+

2020412702

2020481344

2020454620

2020481629

2020481259

2020465962

2020481316

2020470494

2020481387

2020481863

2020481864

Goverde, Thijs

Hollander, Vivian
den
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2020481865

4
J1

Holm, Jennifer L.

De P van Pestkop
(Squish, dl-3)

9789464100662 € 9,99

mrt-21

Graphic novel. De school is uit en je favoriete slijmdier gaat op
zomerzwemkamp! Maar die supercoole zomer lijkt plots een dramatische
wending te nemen. 8+

2020454613

4
J1

Horsten, Jolanda

Wat doet Jul: een rondje
spookhuis of meteen naar
huis? (Geknipt voor jou)

9789048738618 € 14,99

mrt-21

Nieuw concept. Na een inleiding kies je als lezer zelf je vervolg via de halve
pagina's. De ouders van Jip bouwen het spookhuis op de kermis op. Ze nodigt
Jul uit Wat kiest ze? AVI 3 6+

2020460124

4
J1

Humphrey, Kris

De gevreesde goorhoorn
(Liam en de monsters)

9789020674699 € 13,99

mrt-21

2020465594

4
J1

Hunter, Erin

De belofte (Bravelands, dl6)

9789059249530 € 17,99

apr-21

Net als iedere andere dorpsbewoner krijgt Liam op zijn negende verjaardag een
envelop met daarin zijn taak voor de komende twee jaar. Liam verwacht dat hij
net als zijn beste vriend Jacob in het archief aan de slag mag. Maar als hij de
envelop opent, staat er iets heel anders. 8+
Na vele seizoenen heeft de Grote Kudde zich verenigd in de strijd tegen Titaan.
Hij is nu zo machtig geworden dat zelfs Fier, die gezworen heeft de dood van
zijn vader te wreken, de losgeslagen leeuw niet in zijn eentje aankan. 9+

2020460072

4
J1

Huq, Konnie

9789002273100 € 14,99

apr-21

Graphic novel. Hilarische reeks over een eigenzinnig meisje. Een pienter
hoofdpersonage dat dol is op wetenschap en techniek en de interese hiervoor
aanwakkert bij de lezer. 8+

2021060138

4
J1

Jacobs, Annet

Cookie! en de
vervelendste jongen ter
wereld
De TikTok Challenge

9789792901856 € 11,99

mrt-21

Het eerste fictieboek met TikTok in de hoofdrol. Voor alle kinderen die dol zijn op
dansvideo’s, verrassende sketches en pranks. 9+

2020460098

4
J1
J2
4
J1

Jagtenberg, Yvonne Kop op, Herman!

9789025774707 € 14,99

mrt-21

James, Anna

9789048318155 € 17,99

feb-21

2020465983

4
J1

Jetten, Gertrud

Matilda en de
verhalenbewaarders
(Pages & Co, dl-2)
De schattige pony
(Manege de Zonnehoeve)

9789020662795 € 9,99

mrt-21

2020471104

4
J1

Kelly, John

9789048854714 € 14,99

apr-21

2020460014

4
J1

Kirby, Katie

De beestachtige
bedreiging (De
monsterdokter, 2)
Het extreem gênante
leven van Lottie

9789025774813 € 16,99

apr-21

Herman het hangbuikzwijn vindt het leven vandaag niet zo fijn. Hoe dat komt
weet hij niet. Met zijn ziel onder zijn poot sjokt hij de dag door. De kippen en de
haan proberen hem te troosten. Eigenlijk is er maar één ding dat Herman wil en
dat is een lekker potje brullen. Dat lucht op! 4+
Er gebeuren vreemde dingen. Een man komt naar Pages & Co,op zoek naar
een boek maar kan zich plots niet meer herinneren welk boek. Matilda en haar
familie hebben het gevoel dat de wereld aan het veranderen is, maar ze kunnen
er de vinger niet op leggen wát er precies aan de hand is.10+
Bella woont in een weiland naast de Zonnehoeve. Zodra ze de kans krijgt, kruipt
ze tussen de draden van het hek door, want op de Zonnehoeve vindt ze het veel
gezelliger dan thuis. Het baasje van Bella vindt dat ze een showpony moet
worden en keuringen winnen! Maar dat wil Bella niet. 7+
Deze Schijn-Heilige is buitengewoon gevaarlijk voor monsters. Het is een
bolletje van afschuwelijk zacht dons met onschuldige ogen, een schattige neus
en een hoog stemmetje. Lichamelijk contact met dit weerzinwekkende schepsel
dient te allen tijde te worden voorkomen! 9+
Lottie gaat naar de eerste klas, moederziel alleen, omdat haar beste vriendin
haar heeft verlaten. Of nou ja, ze is verhuisd. Lottie is ook nog eens zo plat dat
ze niet eens een bh aan kan. Hoe moet dat nou? 10+

2020465755

4
J1
J2
4
J1
J2

Koens, Enne

Vanaf hier kun je de hele
wereld zien

9789024593835 € 15,99

mei-21

Kromhout, Rindert

Voetstappen in de
donkere nacht

9789025881078 € 13,99

mei-21

2020455376

2020470741

17

Op een dag vindt Dena – of Deetje, zoals iedereen haar noemt – een brief. Hij is
van iemand die iemand heel erg mist. Deetje is vastbesloten de brief te
bezorgen aan de juiste persoon. Dat blijkt minder makkelijk dan ze denkt.
Jeugdroman over identiteit en familie. 9+
Rome, vele jaren geleden. Aan standbeelden overal in de stad hangen
plotseling (verboden) protestbriefjes. De ‘sprekende beelden’ beklagen zich over
de enorme verschillen tussen arm en rijk.
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2020460013

4
J1

Kunst, Marco

Offline

9789025775001 € 14,99

mei-21

Superspannend toekomstverhaal. In het jaar 2037 zijn drones en robots die van
alles kunnen helemaal niet zo bijzonder meer. Ze printen hele nieuwe steden en
maken alles makkelijker voor de mensen. Toch? 9+

2020502711

4
J1

Lammers, Pim

Kamiel de kameel

9789462915503 € 17,50

mrt-21

Prentenboek. Een verrassend verhaal over de komst van een vreemdeling en
samen nieuwe dingen leren. 4+

2020454617

4
J1
J2
4
J1

Lammers, Pim

Ik ben niet lief
(Samenlezers)

9789048739516 € 9,99

apr-21

Eerste leesboekje om samen te lezen met een meer ervaren lezer. AVI M3 AVI
M4. ‘Wat ben je lief.’ ‘Jij bent heel lief.’ Kim wordt er gek van. Ze hoort het wel
tien keer per dag. 6+

Leonard, M.G.

De ontvoerde schat
(Dader op het spoor, dl-2)

9789026149351 € 15,99

mrt-21

Wanneer ineens de dochter van miljonair August Reza op mysterieuze wijze
verdwijnt, duikt de elfjarige Alex op de zaak. Kan hij de ontvoerder ontmaskeren
voordat de trein aankomt in San Francisco? 10+

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Letterie, Martine

Waarom de maan
verdwijnt

9789025880989 € 16,99

mrt-21

Lieshout, Ted van

Boer Boris, start de
motor!

9789025774639 € 12,99

mrt-21

Loon, Paul van

Ik ben net als jij

9789048739295 € 8,99

feb-21

1942. Het is oorlog. Lotti en haar moeder zijn niet langer veilig. Lotti raakt alles
kwijt: haar huis, haar hondje. Maar de mooie verhalen van haar baboe kan
niemand haar afpakken. Die zitten voor altijd in haar hoofd en geven haar de
kracht en de fantasie om te overleven
Wat gebruikt een boer allemaal om zijn werk te doen op de boerderij? Samen
met Boer Boris kunnen kleintjes ontdekken welke grote machines Boer Boris
bestuurt op zijn boerderij. Dit grote kartonboek zit vol uitklappagina’s die allerlei
machines onthullen. 3+
Eerste leesboekje AVI M3. Een verhaal over willen weten wie je bent. Flier weet
het nog niet. Is ze net als jij? 6+

4
J1
J2
4
J1

Loon, Paul van

Weerwolfraket

9789025881122 € 11,99

feb-21

Dolfje Weerwolfje en Noura vliegen in Leo's zelfgebouwde raket naar de maan of toch niet? Dat wordt een spannend avontuur! Los te lezen van eerdere
boeken. 7+

MacDonald, Alan

9789463850704 € 14,99

feb-21

In dit grappige avontuur van Sam en Oscar wil Sams vader het hele gezin
betrekken bij zijn nieuwe plan: een eethuis aan het strand met een wel heel
bijzonder menu. Eerder "Oscar en de drollenveger'. 8+

2020481322

4
J1

Malesevic, Draga
Jenny

Oscar en de
hondvoerders (Oscar, dl2)
Snoep jij zonder mij?

9789000373727 € 12,99

mrt-21

In dit prentenboek vragen kinderen zich af wat volwassenen doen als ze zonder
kinderen zijn. 4+

2020455405

4
J1
J2
4
J1

McBratney, Sam

Zullen we vriendjes zijn?

9789047713067 € 14,99

feb-21

Op een dag, als Grote Haas te druk is om te spelen, gaat Hazeltje op zoek naar
iets leuks. Hij vindt iets wat nog leuker is dan leuk. Een vriendje! 1+

McDonald, Andrew

Echte duiven pikken het
niet (Echte duiven, dl-5)

9789463850681 € 14,99

mei-21

Wie heeft het zeldzame juweel gestolen uit het harigste museum ter wereld? Zal
een hongerige wezel een verdwenen bedreigde vogel opsporen voordat de
Echte Duiven dat kunnen? 8+

4
J1
J2

Meijer, Cis

Het duistere pretpark
(Team 3)

9789048738335 € 14,99

feb-21

Beleef alle avonturen van Raf, Dunja en Iza. In Het duistere pretpark mogen ze
een nieuw pretpark testen. Hun vriend Viggo werkt er aan een geheime
opdracht, maar dan lijkt Viggo van de aardbodem verdwenen. Tweede deel in
een spannende detectiveserie. 9+

2020455023

2020470731

2020460097

2020454614

2020470743

2020492019

2020481882

2020454608
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2020460222

4
J1

Meinderts, Koos

Stork

9789089673497 € 14,95

apr-21

Negen maanden na de Grote Ramp, waarbij iedereen verplicht binnen moest
blijven, kon Ooievaarscentrale Eiber & Co het werk niet aan. Stork, een
gepensioneerde ooievaar, wordt gevraagd een handje te helpen. 4+

2020455293

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Merino, Gemma

De draak die niet van
vuur hield

9789047713029 € 14,99

apr-21

Prentenboek. Kan een draakje zichzelf zijn? Alle draken houden niet van water.
Maar wat moet een draakje doen als ze ontdekt dat ze van zwemmen houdt?
Eeder: 'De krokodil die niet van water hield'. 4+

Mian, Zanib

Planeet Omar:
fantastische
reddingsmissie
Snelle Sam: De klapper

9789021420790 € 14,99

feb-21

9789021426075 € 14,99

mrt-21

Wanneer Omar en zijn vrienden na de vakantie terug op school komen, lijkt hun
lieve juf vervangen te zijn door iemand die erg knorrig is. Omar hoort andere
leraren over zijn juf praten, en hij besluit dat er iets verschrikkelijks moet zijn
gebeurd. 7+
Sam gaat op trainingskamp in Italië. Hij krijgt er les van een wereldkampioen
karten, die hem allemaal nieuwe trucs leert. Terug thuis moet hij met zijn ouders
keuzes maken: racen in Italië of in Nederland? Of misschien wel allebei? 8+

2020465606

4
J1

Moraes, Thiago de

Een mummie heeft mijn
huiswerk opgegeten

9789024593798 € 12,50

mei-21

2020481364

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Mous, Mirjam

Pas op voor de
fluistervaar!

9789000374878 € 14,99

mrt-21

Mous, Mirjam

Girl 6 (Best of YA xs)

9789000376520 € 9,99

mei-21

Muchamore, Robert Plunderen, paintballen en
chaotische zebra's (Robin
Hood, 2)
Nieuwenhof, Juultje CTRL-A: als de waanzin
van den
wint

9789463850698 € 18,99

mrt-21

9789020609646 € 8,95

mrt-21

Noort, Selma

De spreekbeurt van Alin: over
een wandelende tak of een
vleesetende plant? (Geknipt voor
jou)

9789048738632 € 14,99

mrt-21

Met opa de boot in
(Samenlezers)

9789048739462 € 9,99

apr-21

Eerste leesboekje om samen te lezen met een meer ervaren lezer. AVI start AVI
E3. Rosa geeft opa Ben les in varen. ‘Is dat zeil niet te klein?’ vraagt opa. ‘En is
die mast niet te hoog?’ Hij lijkt wel bang. 6+

2020470898

2020470903

2020481351

2020492062

2020465996

2020454612

2020454618

2020470484

2020455165

4
J1
J2
4
J1

Mol, Olav

Graphic novel. Wanneer Harry in een ongebruikelijke wervelwind terechtkomt,
belandt hij per ongeluk in het Oude Egypte. Dat is verre van handig, vindt Harry.
Hij is weliswaar goed in wiskunde en het maken van lijstjes, maar overleven in
3100 voor Christus is toch wat anders. 8+
Daniëlle is alleen thuis wanneer er wordt aangebeld. Tot haar schrik staat er een
vreemde man voor de deur. Het blijkt meneer Stoffels te zijn. Hij werkt in het
geheime instituut voor bijzondere dieren en is op zoek naar een veilige plek voor
zijn fluistervaar. 7+
Oude bekenden uit Boy 7 in een splinternieuw verhaal. Girl 6 gaat over de
onhandige Summer. Ze is de enige kleindochter van het echtpaar Rogers, dat in
Boy 7 manieren bedacht om het gedrag van Nederlandse jongeren te
verbeteren. 15+
Als Clare Gisborne en Little John terugkeren naar school hangt er onrust in de
lucht en staat Robin Hoods naam gegraveerd op elke muur. De
machtsdynamiek verandert… 9+
YA-thriller. Robin lijkt een normale jongen uit 4 havo. Op school gaat alles goed
en hij brengt veel tijd door met zijn vriendinnetje Elin en zijn beste vriend Appie.
Het lukt hem bijna om alles verborgen te houden, tot mevrouw Van Erven, zijn
entor, besluit zich ermee te gaan bemoeien.
Nieuw concept. Na een inleiding kies je als lezer zelf je vervolg via de halve
pagina's. Waarover zal Alin haar spreekbeurt houden? Ze twijfelt tussen twee
dingen. Maar zijn die niet te klein? AVI E4. 6+

4
J1
J2
4
J1

Oordt, Wieke van

Oppel, Kenneth

Woeker (De invasie, boek
1)

9789493189287 € 19,99

feb-21

Eerste deel van een nieuwe reeks. Voor fans van The Hunger Games. Opeens
groeien er overal giftige planten. Drie tieners blijken immuun te zijn voor deze
angstaanjagende planten. Wat is hun geheim? 12+

4
J1
J2

Peirce, Lincoln

De wisselgangers (Sam
en de schaduwridders)

9789026154720 € 15,99

apr-21

Hilarische graphic novel. Sam is vastbesloten ridder te worden en traint zich het
snot voor de ogen. Helaas vindt haar leraar Dreunbast dat meisjes niet op de
ridderschool van Idyllië thuishoren. 9+
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020481398

4
J1

Pelgrim, Mijke

Dwarsloper

9789000373673 € 16,99

apr-21

De 16-jarige Tessel is helemaal klaar met school. Ze vindt een uitweg in een
groep klimaatscholieren die naar Brussel gaat lopen. Dat Tessel zich nog geen
seconde druk heeft gemaakt over het klimaat houdt haar niet tegen. 15+

2020465463

4
J1

Piercey, Rachel

Bezoek het bijzondere
bos van beer

9789047712701 € 16,99

mrt-21

Begeleid door versjes struin je een jaar lang door het bos. Met Beer als gids.
Beleef de seizoenen. Zoek alle voorwerpen. Voor urenlang kijkplezier. 4+

2020470480

4
J1
J2
4
J1

Pilkey, Dav

Kleine Karels tekenclub

9789493189294 € 14,99

apr-21

Eerste deel in een nieuwe reeks van de auteur van Dogman. Kleine Karel geeft
tekenles aan een groep kikkervisjes. Daarbij krijgt hij hulp van kikkervis Mollie
en de vis Flippie. 6+

Ponti, James

Wereldspionnen

9789026154508 € 15,99

apr-21

2020455388

4
J1

Praag, Anna van

Noorderlicht

9789047712534 € 15,99

mrt-21

Vijf kinderen van over de hele wereld worden spionnen bij de Britse geheime
dienst. Sara Martinez kan als geen ander computers hacken, maar het heeft
haar weinig goeds gebracht. Dat verandert in één klap wanneer een
wildvreemde man, codenaam Moeder, haar meeneemt naar Schotland. 9+
Als Ive met haar vader op weg is naar een waddeneiland, krijgen ze een autoongeluk. Dat kan er ook nog wel bij. Een week op een enorm saai, regenachtig
eiland. Met ouders die alleen maar met zichzelf bezig zijn.. 13+

2020454843

4
J1

Prasadam-Halls,
Smriti

Niet dit huisdier!

9789048319169 € 13,99

feb-21

Mila is op zoek naar het BESTE huisdier. Maar het mag niet te zwaar zijn, of te
klein. En het mag ook niet te eng of te stekelig zijn. Dan heeft Mila een heel
goed idee. Maar vindt haar familie dat ook oké? Prentenboek 4+

2020460116

4
J1

Reeve, Philip

9789002273032 € 13,99

feb-21

Bumbelfort wordt geteisterd door een reeks koekjesdiefstallen en alle sporen
leiden naar de enige vliegende pony die het stadje rijk is: Max’ beste vriend
Kevin! 8+

2020470485

4
J1

Reynolds, Jason

Kevin en de koekjesdief
(Kevin, een pony als geen
andere, 3)
Let goed op: een verhaal
in tien stappen

9789493189300 € 15,99

apr-21

Dit verhaal begint net als alle goede verhalen: met een schoolbus die uit de
lucht valt. Niet dat iemand dat ziet gebeuren, trouwens. 10+

2020371055

4
J1

Riley, Lucinda

9789401613880 € 14,99

mrt-21

Iedereen heeft het te druk met andere dingen.

2020481353

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Rinck, Maranke

Rosa en het
vriendschapsengeltje
(Beschermengeltjes)
Bob Popcorn in Amerika
(Tijgerlezen)

9789045125855 € 13,99

apr-21

Ellis en Bob hebben een belangrijke ontdekking gedaan: Bob is niet de enige
levende maiskorrel! Er bestaan er nog meer, in Amerika. En Bob wil ze dolgraag
ontmoeten. Voor beginnende lezers. 7+

Riphagen, Loes

Kom mee, Kees

9789025774752 € 14,99

feb-21

Rosoff, Meg

George gaat los

9789089673510 € 14,95

apr-21

Kikker Kees en papa zijn op weg naar een kwaakconcert. Ze moeten wel
doorlopen, anders komen ze te laat. Maar de weg ernaartoe is zo mooi! Maar
Papa heeft haast. Dan ontdekt papa dat het juist heel leuk is om te letten op de
mooie dingen om hen heen. Prentenboek van de auteur van 'Coco kan het
Het is zomer en crisis bij de familie Appeltje thuis. Waar zullen ze dit jaar
naartoe gaan op vakantie? Lukt het de goeie ouwe George de familie op één lijn
te brengen. Vervolg op het bekroonde boek. 9+

4
J1

Ruhe, Anna

De stad van de verloren
tijd (De magische
apotheek, dl-5)

9789000374274 € 16,99

apr-21

2020455027

2020460004

2020460191

2020481366

20

‘Een nieuw tijdperk voor de Eeuwigen breekt aan!’ Niemand weet precies wat
Edgar de Richemont hier precies mee bedoelt. Is hij van plan de Eeuwigen te
verslaan? Of wil hij hun nieuwe leider worden? 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020465661

4
J1

Rundell, Katherine

De goede dieven

9789024593514 € 17,99

apr-21

Manhattan, 1920. Na een lange bootreis komt Vita Marlowe samen met haar
moeder in Amerika aan. Er is werk aan de winkel. Een beruchte oplichter heeft
het huis en alle bezittingen van haar grootvader Jack gestolen. 10+

2020470749

4
J1

Sassen, Erna

Zonder titel

9789025880958 € 16,99

mrt-21

2020455168

4
J1

Schoenwald, Sophie Het grote bedtijdgedoe

9789026155765 € 14,99

apr-21

Joshua mist zijn soulmate Zivan, die met haar ouders is terugverhuisd naar haar
geboorteland Irak. Bovendien maakt hij zich zorgen: ze reageert niet meer op
zijn berichtjes. Zijn passie voor tekenen en kunst, en een onverwachte
vriendschap met redden hem. 15+
Prentenboek. Opnieuw een herkenbaar avontuur in de dierentuin. Het is bedtijd
in de dierentuin. Maar net als egel Egbert gaat slapen hoort hij een geluid. 4+

2020470488

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Scholten, Barbara

9789021681603 € 14,99

mei-21

Lina is het gelukkigste kind op aarde. Voor haar tiende verjaardag gaat ze drie
dagen met haar moeder naar Parijs. Maar helaas het gaat niet door. En Lina
gaat naar haar oma die ze nog nooit gezien heeft. 8+

2020460087

2020481343

2020481321

2020465920

2020455026

2020502895

2020470946

2020465883

2020454609

Oma Luchtbuks

Schothorst, Daniëlle Pip en Peer. Bles moet
blijven! (Leren lezen met
Kluitman)
Schotveld, Janneke Zepie (Tijgerlezen)

9789020677867 € 8,99

apr-21

Eerste leesboekje. AVI E3. Pip en Peer krijgen vreselijk nieuws: Bles moet weg
van stal omdat hij te oud is voor de lessen. Dat mag niet gebeuren! 6+

9789045125558 € 14,99

apr-21

Zepie houdt erg van voetbal, hij is er ook heel goed in. Meisjes vindt hij stom,
vooral Milou. Ze bezorgt hem wiebelbenen en een kriebelbuik. En
blubberhersens, dat is nog het ergste. Voor beginnende lezers. 7+

Schotveld, Janneke Superjuffie in Australië

9789000373659 € 14,50

mrt-21

Sikkel, Manon

Sara Paletti

9789024593811 € 15,99

apr-21

Juf Josje en Hakim hebben gespaard voor een reis naar Australië. En nu is het
zover! Ze gaan een week helpen in een koalaopvang en daarna nog twee weken
genieten van de rust en de natuur. Zónder kinderen, want die mogen deze keer
echt niet mee. Deel 9 in de Superjuffie-serie. 8+
Sara Paletti woont op de dertiende verdieping van een flat die afgebroken gaat
worden. Ze bedenkt steeds plannen om het leven in de flat leuker te maken. Dat
lukt niet altijd. Totdat ze Alfie ontmoet, Deel 1 in een nieuwe reeks. 7+

Simpson, Dana

Evi maakt het bont

9789026155413 € 10,00

jun-21

Evi en eenhoorn shinen als nooit tevoren. Zelfs als ze geconfronteerd worden
met nare glittergriep en kamers die zichzelf niet opruimen Voor eenhoornfans
van 8+

4
J1
J2
4
J1

Slee, Carry

Fake!

9789048860838 € 17,99

mei-21

Levi ziet dat Emiel, de nieuwe jongen op school, een intiem gesprek voert met
Mila, het meisje waar hij verkering mee heeft. Hij pikt dat niet en gaat op Emiel
af, 13+

Slegers, Liesbet

Karel op de boerderij

9789044841787 € 13,95

mrt-21

Een verhaal vol koeienvlekken over een fijne dag op de boerderij. Kom je mee
kijken naar de boerderijdieren, en durf je mee te rijden op de tractor? 2+

4
J1
J2
4
J1
J2

Slegers, Liesbet

Zoekboek Rik aan zee

9789002272745 € 12,99

apr-21

Zoekboek. Het is vakantie! Rik logeert met zijn mama en papa een paar dagen
aan zee. Vlug maken ze zich klaar om naar het strand te gaan. Daar gaat Rik
vliegeren, hij maakt een zandkasteel en ze eten een ijsje! 3+

9789048739523 € 12,99

mei-21

Eerste deel in leesserie op AVI M5 over een eigenzinnig politiepaard. Lees
waarom Soesja bij de politiepaardenstal komt wonen en hoe het Hors is gelukt
om politiepaard te worden. 8+

Spronsen, Elisa van Hoe Hors een politiepaard
werd

21

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020465671

4
J1

Stilton, Geronimo

Vuilnis is niet vies!

9789059249622 € 12,99

apr-21

Een beroemde speurmuis vraagt Geronimo om hem te helpen bij een wel heel
vreemd onderzoek. Het vuilnis van Rokford wordt namelijk de hele tijd gestolen
en niemand snapt er een muizensnars van. Wie wil er nou vuilnis stelen?! 9+

2020465673

4
J1

Stilton, Thea

Nooit kopje-onder! (Leven
op Topford)

9789059249677 € 9,99

jun-21

Melanie is nieuw aan het Topford College. Het is een vrolijke knagerin, die
uitblinkt in van alles. De Thea Sisters sluiten meteen vriendschap met haar,
maar de verwende Vanilla van Vissen is stikjaloers op deze alleskunner. 9+

2020465585

4
J1

Stilton, Thea

Sybil (Prinsessen van de
Dageraad, dl-3 3)

9789059249660 € 16,99

mei-21

2020470730

4
J1
J2
4
J1

Stoffels, Maren

Escape Game:
ontsnappen uit een
escape room
Koning Roe: het ding uit
de ruimte

9789025880996 € 13,99

apr-21

Alleen gelaten in Ivarrs Zwarte Toren, merken de zes Prinsessen van de
Dageraad niet dat er een vreselijke toverspreuk over hen uitgesproken is. Alleen
Sybil lijkt te beseffen dat de steeds vaker voorkomende ruzies niet uit henzelf
komen. 9+
Trigo kan niet wachten tot de nieuwe escape room in zijn stad opengaat.
Daarom daagt hij zijn vrienden uit: inbreken in de escape room om deze alvast
te testen. Eenmaal binnen gaat de deur dicht en niet meer open.

9789048316113 € 14,99

feb-21

Er is iets heel vreemds aan de hand op de school van Ben. Er drupt slijm van de
plafonds, er hangt een mysterieuze kaaslucht en de directeur draagt geen
schoenen! 9+

4
J1
J2
4
J1

Straaten, Harmen
van

Hallo, hallo, wie brult daar
zo?

9789025881009 € 14,99

mei-21

Kleintje Beer houdt zijn pootjes voor zijn oren! Is het Leeuw? Is het Aap? Is het
Beer? Is het… Ze zouden het wel willen. Allemaal brullen ze om het hardst.
Maar nee hoor, het is de baby! Hilarisch prentenboek op rijm. 2+

Strange, Lucy

De geest en het meisje

9789025774769 € 16,99

apr-21

Ze zouden het wel willen. Allemaal brullen ze om het hardst. Maar nee hoor, het
is de baby!

2020465553

4
J1

Sy, Astrid

Noem geen namen

9789024592623 € 19,99

apr-21

Indringende ya-roman. Drie moedige jongen vrouwen proberen Joodse kinderen
te redden uit de Hollansche Schouwburg met gevaar voor eigen leven. 15+

2020481367

4
J1

Teunenbroek,
Levina van

De prins zonder billen

9789000376391 € 12,99

apr-21

Geestig prentenboek met speciale billenuitklappagina. De ridder werd prins en
leidt een lang en gelukkig leven. Ja, hallo, wacht eens even… Dat kan natuurlijk
niet eeuwig duren. Tijdens een zwempartijtje moet hij het dan ook bezuren. 4+

2020465997

4
J1

Thijssen, Chinouk

Gegijzeld

9789020609653 € 8,95

feb-21

YA-thriller. Hoe een huisfeest volledig uit de hand loopt. Yasmine en Jason zijn
uitgenodigd op het feest van Casper. Een droomfeest. Maar de avond krijgt een
andere wending als een groep oudere jongens binnenkomt.

2020412701

4
J1

Thomas, Angie

De roos uit het beton

9789048858880 € 21,99

apr-21

2020455163

4
J1

Thornton, Nicki

9789026154669 € 16,99

mei-21

2020114682

4
J1

Todd-Stanton, Joe

Café De laatste druppel
(Een Sep Seti-mysterie, dl3)
Julius Muis

YA-roman van de auteur van 'The hate u give'. Er is één ding waar de
zeventienjarige Maverick Carter zeker van is: een échte man zorgt voor zijn
familie. Als zoon van een voormalig berucht bendelid doet Mav dat op de enige
manier die hij kent: hij dealt voor de King Lords. 15+
Deel in een magische detectiveserie. Eindelijk bereikt Sep de magische stad
Gramichee. Hij gaat bij een magiër in de leer en dat is hard nodig, want tot nu
toe pakken Seps toverkunsten rampzalig uit. 9+

9789025879532 € 15,99

feb-21

2020455380

2020470737

2020465966

Stower, Adam

22

Moderne fabel. Prentenboek. Julius Muis leeft alleen in zijn holletje onder de
boom, zo lang als hij zich kan herinneren. En dat vindt hij fijn. Maar dan komt er
onverwacht bezoek. Een vriend of...? 4+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020470815

4
J1

Trueit, Trudi

Het nest van de tijger
(Explorer Academy, dl-5)

9789490764982 € 16,99

jun-21

2020455428

4
J1

Umansky, Kaye

Heksenweek

9789047713173 € 14,99

feb-21

2020460227

4
J1

Vahlund, Elias

Verdwenen (Handboek
voor Superhelden, dl-5)

9789089673558 € 12,50

mei-21

Deel 5 in de reeks over het jonge meisje Lisa, dat gepest werd op school maar
het heft in eigen hand heeft genomen en zich ontpopt heeft tot superheld.

2020481628

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Veldkamp, Tjibbe

Gekte onder de grond
(Agent en Boef)

9789401473101 € 8,99

mrt-21

Eerste leesboekje. AVI E3. Wat doet Boef? Hij graaft een gat in de grond. Dat
mag niet. Maar Boef wil weg. 6+

Velthuijs, Max

Hoe voel je je, Kikker?

9789025880231 € 11,99

jun-21

Vicenzi, Alessandro In het land van de nacht
(De verbandbende, 1)

9789493189324 € 14,99

mrt-21

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1

Walliams, David

De ergste ouders van de
wereld

9789044840964 € 22,95

jun-21

Kikker wil een bloemenslinger maken voor Varkentje. Het is veel werk en het
wordt niet zo mooi als Kikker hoopte. Beertje blijft vrolijk. Maar als Kikker
onaardig doet omdat de bloemen van Beertje wel lukken, loopt Beertje boos
weg. 3+
Wat krijg je als je twee piepjonge archeologen, een paar Egyptische mummies
en een gemummificeerde kat bij elkaar zet? Juist: de Verbandbende! Dit
heldenteam ontrafelt mysteries, reist door tijd en ruimte en beleeft de gekste
avonturen. 8+
Hilarisch, over the top en met illustraties van David Walliams. Natuurlijk, de
meeste papa's en mama's zijn afschuwelijk… maar ze zijn niets vergeleken met
de ouders in dit boek. 8+

Walraven, Esther

Voor Yasmin (Best of YA
xs)

9789000373079 € 9,99

mei-21

Watson, Tom

Stick Dog wil een hotdog

9789402705065 € 15,99

apr-21

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2

Westendorp, Fiep

De tuin van Fiep

9789021426020 € 8,50

apr-21

Kartonboek. De lente begint, het zonnetje schijnt: het is tijd om weer naar buiten
te gaan! Kijk goed om je heen: ook dichtbij, in je eigen tuin. 2+

Westera, Bette

Ben je ziek, Teckel Tom?

9789025774745 € 14,99

feb-21

Papa Pablo is ziek en Saar ook. Ze hebben bedorven soep gegeten. Papa Pim
heeft het er maar druk mee. Hij moet voor de zieken zorgen en ook nog het huis
schoonmaken. En Teckel Tom uitlaten natuurlijk. Prentenboek 4+

Westera, Bette

Haas, wat doe je nu?
(Samenlezers)

9789048739493 € 9,99

apr-21

Eerste leesboekje om samen te lezen met een meer ervaren lezer. AVI M3 AVI
M4. Mees zit op haar nest. ‘Ik wil ook een nest,’ zegt Haas. ‘Doe je best!’ lacht
Mees. Haas maakt een nest. 6+

Witte, Marianne

Wies op zee (Leren lezen
met Kluitman)

9789020677874 € 8,99

apr-21

Eerste leesboekje. AVI E3. M3. Wies woont aan zee met haar hond Woos. Ze
heeft haar huis zelf gebouwd. Als Sil de zeehond om hulp vraagt, aarzelt ze
geen moment en springt in haar boot. 6+

2020470747

2020470481

2020481464

2020481354

2020460020

2020470895

2020465961

2020454615

2020465991

23

Deel 5 in de spannende boekenreeks van National Geographic. Vriendschap,
geheime codes en een school voor ontdekkingsreizigers. Met prachtige en
bijzondere illustraties! 10+

Op een zonnige middag in maart 2020 gebeurt het ondenkbare: Yasmin, de
beste vriendin van Myrthe, overlijdt totaal onverwacht aan de gevolgen van een
onbekend virus dat enkele maanden eerder uitbrak. De dood van haar beste
vriendin komt als een enorme schok voor Myrthe. Novelle 15+
Hilarische graphic novel. tick Dog en zijn vier chaotische hondenvrienden
hebben bijzonder veel trek in hotdogs, maar voor ze daarvan kunnen genieten,
hebben ze een plan nodig… 9+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing-Order titels(Maart 2021)
2020455164

2020454606

2020455071

2020454605

2020470496

2021045158

2021045159

2021045160

2021045161

2020455420

2020470501

2020455132

2021045150

4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
4
J1
J2
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4

Woodrow, Margje

Smash

9789026154744 € 15,99

jul-21

Jeugdthriller. Luna gaat met haar vrienden naar een populaire jongerencamping
op Terschelling. Ze willen feesten en relaxen. Op de avond voor vertrek zoeken
ze voor de grap via Zoom contact met een medium. 13+

Zanden, Monique
van der

De droom van Pepijn
(Duik in de tijd van)

9789048739325 € 12,99

mei-21

9789043922760 € 13,99

apr-21

923.4

9789048739318 € 12,99

mei-21

Hoe leefden kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer? Het jaar
804. Pepijn is door zijn ouders weggegeven aan het klooster. Hij moet monnik
worden, vinden ze. Pepijn doet erg zijn best. Eigenlijk heeft hij een andere
droom. 9+
De Zoete Zusjes gaan op vakantie. Maar waarnaartoe? Iedereen wil iets anders.
Met de auto en de boot gaan ze naar een eiland. Met oude vuurtorens,
zeehonden en een vreemde strandjutter wordt het een vakantie om nooit te
vergeten. 9+
Hoe leefden kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer? Het jaar
110. Tiro leeft in een Romeins badhuis. Hij is geboren als slaaf, maar droomt
ervan vrij te zijn. Hij droomt ook van Talita, het mooiste meisje van de stad. 9+

875
Hoe lief ik je heb:
gedichten om van te
houden
Technische hoogstandjes: 531.9
attracties bouwen
(Science in het pretpark)
531.9
Vrije val: zwaartekracht
en beweging (Science in
het pretpark)
Duizelingwekkende draaien:
531.9

9789021681467 € 17,99

jun-21

Bundeling ontroerende, filosofische en grappige gedichten over verliefdheden,
de band met familie en wat een beste vriend nu echt is. In dezelfde opzet
verscheen het bekroonde 'Ik wou dat ik een vogel was'.

9789086647392 € 16,00

jun-21

Informatieve uitgave voor 10+ waarin aan de hand van pretparkattracties de
wetten van de natuurkunde worden uitgelegd. Met veel fotoillustraties.

9789086647408 € 16,00

jun-21

Informatieve uitgave voor 10+ waarin aan de hand van pretparkattracties de
wetten van de natuurkunde worden uitgelegd. Met veel fotoillustraties.

9789086647415 € 16,00

jun-21

Informatieve uitgave voor 10+ waarin aan de hand van pretparkattracties de
wetten van de natuurkunde worden uitgelegd. Met veel fotoillustraties.

Razende ritten: versnellen 531.9
en vertragen (Science in
het pretpark)
Noord
975.1

9789086647422 € 16,00

jun-21

Informatieve uitgave voor 10+ waarin aan de hand van pretparkattracties de
wetten van de natuurkunde worden uitgelegd. Met veel fotoillustraties.

9789047712039 € 19,99

feb-21

Boek met 35 prachtige linosneden van dieren die in de ijzige poolstreek wonen.
Voorzien van informatieve teksten door Jesse Goossens. 8+

628.71 9789021681481 € 19,99

apr-21

Dit boek laat in woord en beeld zien wat de oorsprong is van ons dagelijks
voedsel, namelijk: de plant. Van zaadje tot kiem, via stengel en blad naar
uiteindelijk een bloeiende en vruchtdragende plant. 9+

De aarde heeft jou nodig: 614.65 9789026154614 € 15,99
wat gebeurt er met jouw
afval
634.85 9789086647316 € 15,00
Cunningham, Malta Hoe eet en poept een
slang? (Toffe
dierenweetjes)

apr-21

Dit boek laat je zien hoe afval ontstaat, waar het naartoe gaat en wat wij kunnen
doen om de hoeveelheid afval te verminderen. 5+

mei-21

Informatieve uitgave voor 9+, geschikt voor moeilijke lezers. Vol leuke
dierenweetjes.

Zoete, Hanneke de De zoete zusjes gaan op
vakantie
Zwigtman, Floortje

Allan, John

Allan, John

Allan, John

Allan, John

Berge, Marieke ten

Broekaert, Joël

Een dief in het badhuis
(Duik in de tijd van)

versnellen en vertragen (Science
in het pretpark)

Van honingbij tot hagelslag: over
al het lekkers dat van planten
komt

Bunting, Philip
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2020470984

5
J3

2020444370

5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3

2020481722

2020481627

2020465839

2021045148

2021045149

2021045151

2020481653

2020481626

2020470901

2020470597

2021045128

Depoorter, Nathalie Kleine hartjes en grote
gevoelens (Kriebels in je
buik)
Dielemans, Linda
Onder de golven: het
verhaal van Doggerland

415.3

9789044840636 € 16,95

jun-21

Van dagelijkse emoties zoals blij en verdrietig tot overweldigende gevoelens
zoals verliefd en jaloers, dit boek legt ze allemaal uit. 5+

921

9789464040326 € 20,00

apr-21

Dumon Tak, Bibi

Zomaar een dag, bij
zomaar een vijver

596.4

9789401475860 € 16,99

feb-21

Boek bij de tentoonstelling Doggerland in het RMO Leiden. De geschiedenis
van het stuk land dat ooit tussen Groot-Brittannië en het vaste land lag. Nonfictie met enkele korte fictieve verhalen van mogelijke bewoners. Eerder
verscheen het bekroonde 'Brons'. 8+
Open dit boek, kijk tussen het riet en verwonder je over al wat vliegt, zwemt,
kruipt en opgroeit bij de poel. Ontdek hoe een schildpad uit het ei komt en hoe
een libelle vleugels krijgt.

Encyclopedie

De encyclopedie van alle
belangrijke ontdekkingen: voor
nieuwsgierige kinderen die alles
willen weten

640.5

9789401473040 € 19,99

mrt-21

Naslagwerk. Wat je echt moet weten over de grote gebeurtenissen,
meesterbreinen en waaghalzen van de geschiedenis. Wie bereikte als eerste de
Noordpool? Hoe kwam antibioticum tot stand?

598.94 9789050118088 € 19,95

mei-21

In deze informatieve uitgave komen 53 apen aan bod. Apen van de oude en van
de nieuwe wereld. Waar leven ze en hoe leven ze en hoe zien ze er uit?
Voorzien van gekke en leuke weetjes. Eerder verscheen: 'Het andere
dierenboek'.
Informatieve uitgave voor 9+, geschikt voor moeilijke lezers. Vol leuke
dierenweetjes.

5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3

Farkas, Victoria

5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4

Gater, Will

Een aap is geen aap

598.8
Hoe houdt een pinguïn
zich warm? (Toffe
dierenweetjes)
Hoe kan een spin horen? 597.7
(Toffe dierenweetjes)

9789086647293 € 15,00

mei-21

9789086647309 € 15,00

mei-21

Informatieve uitgave voor 9+, geschikt voor moeilijke lezers. Vol leuke
dierenweetjes.

Furstinger, Nancy

Hoe spint een kat? (Toffe 634.2
dierenweetjes)

9789086647323 € 15,00

mei-21

Informatieve uitgave voor 9+, geschikt voor moeilijke lezers. Vol leuke
dierenweetjes.

Garré, Sarah

Het grote waterboek: Van 568
zwetende planten tot
verwoestende tsunami's
Het dikke boek van ons
552.2
bijzondere heelal

9789401474115 € 16,99

mrt-21

Informatieve uitgave over alles wat je zou willen weten over water, onder de
grond, op het land en in de lucht. Over o.a. de gevolgen van te weinig en te veel
water, over droogte en overstromingen.

9789401473033 € 19,99

feb-21

Ontdek alles over de verschillende planeten en hun manen, maar lees ook over
zwarte gaten, de Kuipergordel en soorten nevels. Wist je dat een meteoriet
kosmisch afval is?

Furstinger, Nancy

Furstinger, Nancy

Gesthuizen, Sharon

Piraten, dieren, bejaarden: alles
over de politiek, verkiezingen en
democratie

333

9789021425337 € 16,99

feb-21

Neem een toegankelijk kijkje in de politiek, waarin al je vragen beantwoord
worden door Sharon Gesthuizen, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP. Met
testjes, en interviews met bekende politici. 10+

Gogerly, Liz

Wat nou WEER?: leer alles over
klimaatverandering en wat jij
ertegen kunt doen

556

9789492901750 € 12,99

apr-21

Vier vrienden hebben samen een geweldige vakantie. Het is de warmste zomer
ooit. Maar dan begint het opeens te stortregenen. Hoe kan het weer zo snel
veranderen? Een boek vol fascinerende weetjes en activiteiten over het weer. 8+

Gogerly, Liz

Helden die ons helpen:
beroepen over de hele
wereld

430.8

9789463416306 € 19,50

mei-21

Informatieve uitgave rond het thema van de kinderboekenweek 2021 met 24
beroepen van mensen uit de hele wereld. 9+
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Groothuis, Diet

Das: het grote geheime
dassenboek

598.95 9789464040395 € 21,99

mei-21

In dit boek nemen de verteller, een meisje en haar beste vriend je mee op hun
speurtocht door het bos naar dassenburchten. Ze delen hun dassenlogboek met
je en leren je zo alles over deze dieren. 8+

Horst, Marc ter

Viruswereld: over snot en 605.11 9789025774806 € 19,99
superspreaders

mei-21

Actueel thema helder uitgelegd voor kinderen. Van de makers van het
meervoudig bekroonde 'Palmen op de Noordpool'. Wat is een virus? Hoe werkt
het? Hoe heeft de mens virussen overwonnen? 9+

Jenkins, Martin

Ontdek…dierenbaby's

592.3

9789047712732 € 14,99

apr-21

Informatieve uitgave voor jonge kinderen waarin in eenvoudige woorden en met
kleurrijke illustraties wordt verteld over verschillende dieren en de jongen die ze
krijgen en hoe ze die grootbrengen. 4+

2020465861

5
J3

Klein, Naomi

Hoe je ALLES kunt
veranderen

556

9789047713388 € 24,99

feb-21

De onmisbare gids voor de jonge klimaatactivist. Wat kun je zelf doen om de
planeet te redden? Een boek vol inspirerende verhalen van mensen die het
onmogelijke mogelijk maken. 15+

2020481639

5
J3

Landsbergen, Frank

Het dikke alfabetboek: Over
spijkerschrift, morsecode en
katakana, emoji nog veel meer

902.3

9789401473668 € 19,99

apr-21

Boeiende weetjes over taal, het alfabet, emoji, geheimschrift en nog veel meer.
Hoe komt de letter i aan zijn puntje? Waarom hebben we kleine letters en
hoofdletters? Welke letters gebruiken blinden?

2020444364

5
J3
J4
5
J3

Láng, Anna

Magische zeewezens:
908.5
handboek voor verzorgers

9789464040371 € 15,00

aug-21

Lees het dagboek van een leerling temmer van magische zeewezens. Ze neemt
je mee op reis langs legendes en verhalen over het onderwaterleven. In dezelfde
opzet verscheen o.a.'Magische dieren'. 6+

Leszinski, Karolin

618.4

9789020619065 € 17,99

mrt-21

Met prachtige tekeningen geïllustreerd handboek. Leer alles over kleuren en
rassen, verzorging en voeding, uitrusting en de paardensport. Met woordenlijst
8+

5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4
5
J3
J4

Lowery, Mike

Alles over paarden:
onmisbaar handboek voor
elke paardenfan
Alles wat cool is aan
haaien en andere
onderwaterwezens
Geheimen van het wilde
woud. Op pad in het
diepe bos (Wow!)
Dierenscheten!

598.1

9789026151040 € 15,00

mei-21

578.1

9789044841909 € 19,95

apr-21

Informatieve uitgave met veel humor geschreven over je favoriete
onderwaterwezens. Wist je dat haaien zo klein kunnen zijn als een banaan en
groter dan een bus? Of dat walvishaaien meer dan 3.000 tanden hebben? In
dezelfde opzet verscheen 'Alles wat cool is aan dino's'
De natuur is prachtig. Sommige bomen helpen elkaar op afstand. Andere
werken samen met paddenstoelen. En dan zijn er nog de dieren. Stap maar mee
door het betoverende bos. 5+

593

9789463417341 € 15,00

mei-21

Opvolger van 'Dierenpoep' en 'Dierenplas'. Een lekker vies boek met
humoristische teksten waar je nog veel van kunt leren ook! 9+

123 superslimme dingen
die je moet weten over
liefde en seks
Als je papa en mama
gescheiden zijn (Ik, jij en
wij)

615.51 9789401473729 € 15,99

mei-21

Hét weetjesboek over relaties en seks. Boordevol verbluffende feiten over ons
lichaam, verliefdheid, relaties en, gender en seks. Met medewerking van
deskundigen.

418.2

9789044841893 € 16,95

apr-21

In dit boek maken peuters en kleuters op een heldere manier kennis met het
leven van kinderen wiens ouders gescheiden zijn.3+

Je hoeft het niet alleen te doen:
het boek dat er voor jou is als je
ouders uit elkaar zijn

418.2

9789400513907 € 17,99

mei-21

Dit boek is een buddy in een boek. Gebaseerd op de succesvolle Villa Pinedo
methode. Een boek vol verhalen, ervaringen en creatieve opdrachten waar
kinderen uit kunnen halen wat voor hen waardevol is.

2020444372

2020460064

2020465441

2020465947

2020455162

2020481471

2021045126

2020481641

2020471017

2020454740

Mack

Mason, Paul

Masters, Mathilda

Oud, Pauline

Pinedo, Villa
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Ramakers, Sanne

Muziek (Willewete)

781.1

9789044840995 € 16,95

mrt-21

Informatieve uitgave over allerlei soorten muziek van vroeger en nu, van over de
hele wereld. Ontdek verschillende soorten instrumenten, en hoe muzikanten
lezen. Met uitklappagina en miniquiz. 5+

Schirnhofer, Jill

Let’s rock it

615.4

9789000376186 € 17,99

mei-21

Lifestylegids voor jongvolwassenen boordevol zaken als fashion, styling, selflove, voeding en van alles om je inside en outside goed te voelen. Jill vertelt
over haar eigen struikelblokken en uitglijders. 15+

Scott, Lizzie

Winter (De vier
seizoenen)

577.2

9789086646883 € 16,00

feb-21

In deze serie verkennen jonge lezers aan de hand van kleurrijke illustraties de
seizoenen. Ze ontdekken wat de gevolgen van een seizoen zijn voor de natuur
en hoe je van een seizoen kunt genieten! 7+

Scott, Lizzie

Herfst (De vier seizoenen) 577.2

9789086646890 € 16,00

mrt-21

In deze serie verkennen jonge lezers aan de hand van kleurrijke illustraties de
seizoenen. Ze ontdekken wat de gevolgen van een seizoen zijn voor de natuur
en hoe je van een seizoen kunt genieten! 7+

Scott, Lizzie

Zomer (De vier
seizoenen)

577.2

9789086646906 € 16,00

mrt-21

In deze serie verkennen jonge lezers aan de hand van kleurrijke illustraties de
seizoenen. Ze ontdekken wat de gevolgen van een seizoen zijn voor de natuur
en hoe je van een seizoen kunt genieten! 7+

Scott, Lizzie

Lente (De vier seizoenen) 577.2

9789086646913 € 16,00

mrt-21

In deze serie verkennen jonge lezers aan de hand van kleurrijke illustraties de
seizoenen. Ze ontdekken wat de gevolgen van een seizoen zijn voor de natuur
en hoe je van een seizoen kunt genieten! 7+

Steward-Sharpe,
Leisa

Blauwe planeet (Blue
Planet II)

578.6

9789047713036 € 16,99

feb-21

De wereldberoemde natuurserie van David Attenborough als kinderboek. Maak
kennis met de verschillende soorten dieren en planten die in de zee leven en
ontdek wat je kunt doen om ze te beschermen. 7+

Taylor, Sean

Lentekriebels (De natuur
ontwaakt)

577.2

9789461759214 € 15,00

mrt-21

Vogels zingen, kikkers kwaken, bijen zoemen. De lente laat zich overal horen.
In deze uitgave is het eerste deel verhalend, gevolgd door een aantal
informatieve pagina's. Eerder verscheen: 'Winterslaap'. 6+

Toeps, Bianca

Ik ben autastisch!

606.16 9789463492072 € 18,99

apr-21

Editie voor kinderen van de bestseller 'Maar je ziet er helemaal niet autistisch
uit?' Hierin vertellen Bianca en haar vrienden wat het betekent als je autisme
hebt.

2020481613

5
J3

Van der Veken, Jan Het botenboek

658.6

9789401469050 € 22,99

apr-21

Maak kennis met de scheepvaart, kom te weten hoe je kan navigeren op zee en
ontdek welke geweldige schepen en kapiteins de geschiedenis mee bepaalden.
Eerder verscheen: 'Het vliegtuigenboek'.

2021034980

5
J3

West, David

De Vikingen (Oude
beschavingen)

925.5

9789463419390 € 16,00

feb-21

Maak kennis met volken van lang geleden. Lees hoe Vikingen de Europese
kusten onveilig maakten en waarom ze werden begraven in een boot. 9+

2021034981

5
J3

West, David

De Inca's (Oude
beschavingen)

944.2

9789463419437 € 16,00

feb-21

Maak kennis met volken van lang geleden. Lees hoe de Inca's omgingen met
de mummies van overleden heersers en waarom elke nieuwe incaheerser een
nieuw paleis moest bouwern. 9+

2020481455

2020481356

2020502461

2020502462

2020502472

2020502473

2020455427

2021045115

2020470612
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Standing order 2021
Lijst maart:
module:
V1
V2
V3
V4

titels:
130
67
35
22

bedrag:
€ 2.676
€ 1.376
€ 780
€ 485

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
138
64
47
36

bedrag:
€ 2.015
€ 881
€ 820
€ 614

titels:

bedrag:

module:
J1
J2
J3
J4

titels:

bedrag:

titels:

bedrag:

module:
J1
J2
J3
J4

titels:

bedrag:

titels:
130
67
35
22

bedrag:
€ 2.676
€ 1.376
€ 780
€ 485

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
138
64
47
36

bedrag:
€ 2.015
€ 881
€ 820
€ 614

Lijst juni:
module:
V1
V2
V3
V4
Lijst oktober:
module:
V1
V2
V3
V4
Totaal:
module:
V1
V2
V3
V4

Max. aantal titels in 2021:
Modules:
V1 = volw.fictie groot
400
J1 = jeugd fictie groot
V2 = volw. fictie klein
190
J2 = jeugd fictie klein
V3 = volw.non-fictie groot
125
J3 = jeugd non-fictie groot
V4 = volw. non-fictie klein
60
J4 = jeugd non-fictie klein

400
200
165
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
Yvonne Schotman

roel.jager@nbdbiblion.nl
yvonne.schotman@nbdbiblion.nl

