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Geachte mevrouw, meneer,
Hierbij sturen wij u de lijst met titels die wij vooruit kochten op de boekenbeurs, de aanbiedingsbeurs van
uitgeverijen voor boekhandels:
VOORAANKOPEN BOEKENBEURZEN / STANDING ORDERTITELS
Beide begrippen, Vooraankopen en Standing Order, lichten we nog even toe:
a. Vooraankopen boekenbeurzen
Bijgaande lijst geeft u een overzicht van de NBD|Biblion-aankopen, een selectie van de “beste” en meest
veelbelovende titels, op de boekenbeurs najaar 2021. Het zijn de titels die, zoals u gewend bent, na
verschijnen ook worden opgenomen in de nieuwsbrief Collectieadvies / Databanken Bibliotheken, waarin
behalve deze vooraankopen meer titels worden opgenomen. Echter, wij stellen de bibliotheken nu reeds in
de gelegenheid, ruim vóór verschijnen, losse exemplaren te bestellen. Dat betekent aanzienlijke tijdwinst,
want direct bij verschijnen worden voorlopige titelbeschrijvingen gemaakt en worden de bestelde
exemplaren gereedgemaakt voor uitlening en onmiddellijk verzonden.
b. Standing Order boekenbeurzen (snelle levering!)
De hierboven genoemde lijst Vooraankopen boekenbeurzen geeft u de gelegenheid zélf de titels van deze
lijst uit te kiezen en alvast te bestellen. Het is echter ook mogelijk een Standing Order abonnement op
ditzelfde aanbod te nemen. Dat betekent dat wij u, automatisch, van deze lijst één exemplaar van elke titel
toezenden.
De Standing Order abonnementen zijn verdeeld over 8 modules:
V1 = volw. fictie groot
V2 = volw. fictie klein
V3 = volw. non-fictie groot
V4 = volw. non-fictie klein
J1 = jeugd fictie groot
J2 = jeugd fictie klein
J3 = jeugd non-fictie groot
J4 = jeugd non-fictie klein
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De coderingen van de modules (V1,V2,V3,V4,J1,J2,J3,J4) vermelden wij behalve op bijgaande lijst ook op
de Aanschaf Informaties, waardoor eventuele dubbele bestellingen kunnen worden voorkomen.
Alle titels in een kleine module van een bepaalde categorie (Volwassen of Jeugd) zijn uiteraard ook
opgenomen in de grote module van dezelfde categorie.
Hoe te bestellen?
1. De lijst Vooraankopen Boekenbeurzen (oktober 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: najaar ‘21), u kunt dan de lijst doorlopen
en snel bestellen.
U ontvangt de boeken met de lage bindprijs. Uiterste datum van inzending/bestelling is: 16 november 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:
16 november 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 januari 2022.

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
Oktober 2021

Bestellijst (uiterste inzenddatum 16 november 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: najaar ‘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: najaar ‘21)
en daar uw bestelling plaatsen.
U ontvangt de boeken dan met de lage bindprijs (€2,65). Uiterste datum van inzending is: 16 november 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: najaar ‘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: 16 november 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.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
Bestelnr.

cat

aantal auteur

titel

siso

ISBN

prijs

Bijzonderheden

2021265894 2
V1

Ahern, Cecelia

De som van jou en mij

9789024596843

€ 20,99

Ver
schijnt
jan-22

2021260876 2
V1
V2

Alsterdal, Tove

Stormval

9789403148816

€ 20,99

jan-22

2021244123 2
V1

Archem, Johanne A. Van alle tijden
van

9789020540413

€ 17,50

okt-21

2021260323 2
V1

Archer, Jeffrey

Wie niet waagt

9789402708967

€ 19,99

jan-22

2021260597 2
V1

Arlidge, M.J.

Twee kleine visjes: de
huiveringwekkende voorgeschiedenis
van Helen Grace

9789022594568

€ 10,00

okt-21

2021233964 2
V1

Armstrong, Addison

Het licht van Luna Park

9789044362046

€ 23,99

aug-21

2021265587 2
V1
V2

Arnaldur Indridason

Smeulend vuur

9789021422831

€ 21,99

okt-21

2021233864 2
V1

Atkins, Dani

Dromen van jou

9789026153259

€ 20,00

dec-21

2021233800 2
V1
V2

Austin, Lynn

Alles wat ik wens: een verhaal over de
ware betekenis van kerst

9789029731652

€ 16,99

nov-21

Dit nostalgische kerstverhaal laat zien dat de geschenken met de meeste
impact de geschenken zijn die we het minst verwachten en niet verdienen.
Los te lezen vervolg op 'Als ik jou was'.

2021233773 2
V1
V2

Baantjer, A.C.

De Cock en moord op stand (deel 90)

9789026152283

€ 10,99

jan-22

Detective. In een antiquariaat ligt het ontzielde lichaam van de eigenaar. Tien
minuten na de vondst komt een jounalist binnen die een interview met hem
zou hebben vanwege een bijzondere vondst.

2021233610 2
V1
V2

Baldacci, David

Spiegelbeeld

9789400512832

€ 22,99

nov-21

2021264976 2
V1

Banville, John

April in Spanje

9789021436470

€ 23,99

nov-21

2021260623 2
V1

Barclay, Linwood

Ik zal je vinden

9789022593691

€ 20,99

okt-21

Thriller. FBI-agent Atlee Pine leeft al jaren in onzekerheid over wat er precies
is gebeurd met haar tweelingzus Mercy. Ze werd op zesjarige leeftijd
ontvoerd en is nooit meer teruggezien. Nu heeft ze eindelijk het bewijs
gevonden dat haar zus nog leeft en gaat op zoek.
Patholoog Quirke ziet een bekend gezicht. Deze jonge vrouw kán niet April
Latimer zijn. Zij werd jaren geleden door haar broer vermoord. Rechercheur
Strafford gaat op onderzoek, maar een huurmoordenaar jaagt op een nieuwe
prooi. Het zou Quirke wel eens kunnen zijn...
Thriller. De erfgenamen van een stervende techmiljonair worden op
mysterieuze wijze een voor een uitgeschakeld.
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Allegra vraagt zich af: wie zijn de vijf belangrijkste mensen in mijn leven? Een
opwindende zoektocht naar betekenis begint. Een buitenstaander op zoek
naar mensen die ze kan vertrouwen. Eén fascinerende vraag die iedereen
aan het denken zet. Modern en sprankelend.
Thriller. In een opwelling slaat Olof Hagström af naar het ouderlijk huis dat hij
twintig jaar geleden verliet. Hij vindt daar het levenloze lichaam van zijn vader,
die met messteken is omgebracht. Politierechercheur Eira Sjödin wordt op de
zaak gezet, en Olof lijkt de enige verdachte.
Jokes vader wordt beschuldigd van verraad in de oorlog en dat is een grote
klap voor de familie. Joke probeert de onschuld van haar vader te bewijzen.
Gelukkig krijgt ze hulp van inspecteur Tom van Baren, met wie de band
steeds sterker wordt.
Thriler. Tijdens zijn onderzoek van de diefstal van een Rembrandt ontmoet
William de knappe museumgids Beth. De twee worden verliefd. Maar een
geheim werpt schaduwen op de prille liefde. Hij staat voor de moeilijkste taak
van zijn leven...
Thriller over de huiveringwekkende voorgeschiedenis van inspecteur Helen
Grace. Als beginnend verkeersagent wordt Helen opgeroepen bij een fataal
verkeersongeluk. Waarom riskeerde het slachtoffer zijn leven?
Wanneer verpleegster Althea in 1926 leest over verbazingwekkende
overlevingskansen van baby's in couveuses, voelt het als een wonder. Maar
de dokters wijzen deze onconventionele geneeskunde af en dwingen Althea
tot een hartverscheurende keuze. Historische roman
Thriller. Een vrouw wordt vermoord. Op haar bureau ligt een papiertje met het
telefoonnummer van de gepensioneerde politieman Konrad. Ze vroeg hem
ooit om hulp, hij ging hier niet op in. Hij heeft spijt en neemt zich voor haar
vermiste kind alsnog op te sporen.
Acht jaar geleden is Beth Brandon en Izzy Vaughan iets overkomen. Nu blijkt
dat dankzij die ene dag hun levens nooit meer hetzelfde zullen zijn…
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2021244070 2
V1

Barker, Pat

De vrouwen van Troje

978902636667

€ 22,99

nov-21

Pat Barkers roman 'De stilte van de vrouwen ' werd bejubeld. De vrouwen van
Troje is het vervolg op deze buitengewone hervertelling van een van onze
bekendste mythes.

2021244131 2
V1

Beek, Ina van der

Paarse wolken, zwarte zon

9789020545180

€ 17,50

jan-22

2021180920 2
V1
V2

Berg, Greetje van
den

Eileens bloementuin

9789020539912

€ 4,99

sep-21

2021260055 2
V1

Berg, Sandra

De kat van de buren

9789462042780

€ 18,95

nov-21

2021244135 2
V1

Berg, Sandra

Schaduw in het hart

9789020546132

€ 17,50

jan-22

2021265493 2
V1
V2

Bjork, Samuel

Sneeuwwit

9789024597093

€ 21,99

nov-21

2020454765 2
V1
V2

Boersma, Marelle

Het Moezelmeisje

9789461095176

€ 19,95

sep-21

2021260621 2
V1
V2

Bomann, Corina

Sophia's wens (De kleuren van
schoonheid, dl-2)

9789022593189

€ 20,99

okt-21

2021260566 2
V1
V2

Bryndza, Robert

Vallend duister

9789022590126

€ 20,99

nov-21

Marthe, die een verstandelijke beperking heeft, werkt op een sociale
werkplaats. Daar ontmoet ze Erik en al snel bloeit er iets moois op tussen de
twee. Marthes moeder ziet de relatie van haar dochter niet zitten, maar dan
raakt Marthe onverwacht zwanger.
Na een burn-out besluit Eileen het roer drastisch om te gooien. Ze koopt een
boerderij en begint daar een bed and breakfast. Als daar op een dag een man
aanklopt die beweert haar vader te zijn, staat haar leven op z'n kop. Niets is
wat het lijkt.
Rust. Dat is alles wat Irene wil, als ze haar nieuwe thuis binnenstapt. Maar al
gauw duikt de kat van de buren op in haar tuin en met hem stappen ook
buurman Calle en zijn dochter Lotta ongevraagd haar leven binnen. En dan is
het snel gedaan met haar rust…
De drieëntachtige jarige Sofie, in een verpleeghuis, worstelt met het verleden.
Alex werkt in het verpleeghuis. Als Sofie op een dag het verpleeghuis
ontvlucht en naar de plek gaat waar haar verhaal begon en eindigde, ziet Alex
zich gedwongen haar achterna te gaan.
Thriller. In een buitenwijk van Oslo zijn twee elfjarige jongens
vermoord. Holger Munch is de beste rechercheur en gaat samenwerken met
de getalenteerde studente Mia Krüger. Het begin van een samenwerking en
een van de meest bloedstollende jachten op een seriemoordenaar ooit…
Thriller. Emma wil haar geluk beproeven in het Duitse stadje Cochem. Ze
gaat werken op de wijnboerderij van haar familie. Direct na aankomst wordt
ze echter met twee misdrijven geconfronteerd. Houden deze twee zaken
verband met elkaar?
Parijs, 1929. De lichtstad lijkt Sophia geen geluk te brengen. Na een
traumatische ervaring heeft ze het gevoel dat ze de liefde nooit meer zal
vinden en ze voor altijd eenzaam zal zijn. Is Europa misschien te klein voor
een vrouw die groots denkt?
Thriller. Het detectivebureau van Kate Marshall gaat eindelijk echt van start
als zij en haar partner, Tristan Harper, worden ingehuurd voor hun eerste
grote zaak, een cold case.

2021265404 2
V1
V2

Child, Lee

Liever dood dan levend

9789024591961

€ 21,99

okt-21

2021281602 2
V1
V2

Clark Higgins, Mary

Zwijgen is goud

9789401615679

€ 20,99

sep-21

2021233595 2
V1
V2

Clinton, Hillary

Staat van terreur

9789400514263

€ 22,99

okt-21

2021260877 2
V1
V2

Cognetti, Paolo

Het geluk van de wolf

9789403149011

€ 21,99

sep-21

2021265441 2
V1
V2

Colgan, Jenny

Het eilandhotel

9789024596744

€ 19,99

okt-21
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Jack Reacher is niet iemand die snel terugdeinst. Dus wanneer een
schimmig gezelschap opduikt, twijfelt Reacher geen moment om ze een lesje
te leren. Maar met Reacher als tegenstander ben je liever dood dan levend…
Vol actie, aangrijpende mysteries en talloze nieuwe vijanden.
Thriller. Onderzoeksjournalist Gina Kane krijgt een e-mail van een onbekende
met de schuilnaam ‘CRyan’. De e-mail staat bomvol informatie over het
seksueel overschrijdende gedrag dat deze CRyan meemaakte toen ze bij de
highprofile tv-producent REL werkzaam was
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt
geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier
jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht.
Paolo Cognetti keert terug naar de adembenemende, woeste natuur van de
Italiaanse Alpen. Hij neemt de lezer mee op reis naar de hoogste gletsjers en
zoekt naar antwoorden op essentiële levensvragen. Wie willen we zijn? Waar
horen we thuis? En hoe vind je geluk?
Flora McKenzie heeft samen met haar broer het leegstaande hotel op het
eiland Mure.. Maretakken, glühwein en vrede op aarde – wie wil dat nou niet?
Maar voor het zover is moeten er nog wat obstakels worden overwonnen…
Krijgt Flora alles voor elkaar voor de Grote Opening?
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2021244134 2
V1

Crispijn, Reina

Het medaillon van Chagall

9789020544176

€ 17,50

jan-22

2021260797 2
V1

Cussler, Clive

De gangster

9789044362220

€ 23,99

aug-21

2021233454 2
V1
V2

Day, Elizabeth

De huisgenoot

9789026356735

€ 22,99

nov-21

2021233798 2
V1

Dean, Ellie

Geef nooit op (Een veilige haven, dl-3)

9789026157271

€ 20,00

okt-21

2021260324 2
V1

Dekker, Evi

Stormachtig Berlijn

9789402708974

€ 15,99

nov-21

2021333631 2
V1
V2

Dijk, Kiki van

Parijs

9789401615990

€ 15,99

nov-21

2021333419 2
V1
V2

Dis, Adriaan van

Vijf vrolijke verhalen

9789025472368

€ 19,99

nov-21

2021260666 2
V1

Doerr, Anthony

Wolkenstad

9789044362251

€ 24,99

okt-21

2021333557 2
V1

Dunmore, Evie

De hertog op zijn knieën (De vrouwen
van Oxford, dl-1)

9789401615884

€ 15,00

dec-21

2021233606 2
V1

Dusse, Karsten

Het kind in mij wil mindful moorden

9789400513648

€ 20,99

feb-22

2021265795 2
V1

Edvardsson, Mattias Familietragedie

9789024597826

€ 21,99

jan-22

2021260879 2
V1

Eggers, Dave

Het alles

9789403149110

€ 24,99

okt-21

2021233796 2
V1

Ellory, Roger Jon

Een teken van leven

9789026156892

€ 20,99

okt-21

2021265370 2
V1
V2

Enquist, Anna

Sloop

9789029545136

€ 22,50

dec-21
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Fleur moet in Parijs op zoek gaan naar de eigenaar van een fluwelen
avondjasje en medaillon. Hoe kan ze deze persoon ooit vinden? Ze krijgt een
dagboek, waarin de geschiedenis van het medaillon beschreven staat. Tegen
beter weten in vertrekt Fleur naar Parijs.
Thriller. New York 1906.De Italiaanse misdaadgroep De Zwarte Hand maakt
zich schuldig aan ontvoering, afpersing, brandstichting en moord. Isaac Bell
verzamelt zijn beste team om de stad af te speuren naar aanwijzingen. Maar
dan stuit hij op een bekend gezicht...
Hoewel Marisa Jake pas enkele maanden kent, is ze ervan overtuigd dat hij
de ware is. Ze trekt bij hem in. Maar als ze een deel van het huis verhuren,
komt hun relatie onder druk te staan. Eerder verscheen: 'Het feest'.
Historische roman. Als haar vader naar het front moet, blijft de 17-jarige Rita
alleen achter. Haar eigen huis gaat helaas in vlammen op. Gelukkig kan ze
terecht in het pension van Peggy Reilly, en voorzichtig leert Rita weer te
hopen dat ze de mensen van wie ze het meest houdt terug zal vinden…
Jarenlang weet Suzanne haar twee levens gescheiden te houden. Totdat ze
aan de bar door een man bij haar echte naam wordt aangesproken. Hij blijkt
veel van haar te weten en maakt snel duidelijk wat hij wil: haar en haar bedrijf
overnemen.
De nieuwe winterthriller van Kiki van Dijk speelt zich af in het betoverende
Parijs, de meest romantische stad ter wereld. Maar achter de lichtjes en
knusse straatjes gaat een gruwelijke werkelijkheid schuil.
In vijf verhalen verkent en verfrist van Dis de thema’s die hem blijven
bezighouden: de omgang met vluchtelingen, de rol van een goedwillende
Europeaan, reizend door een conflictgebied in de Hoorn van Afrika, en de
wanen van een door oorlogsherinneringen geplaagde vader.
Roman. Vijf buitenbeentjes proberen de wereld rondom hen te begrijpen. In
Constantinopel in 1453, in een bibliotheek in het huidige Idaho en op een
interstellair schip in de verre toekomst jagen ze ieder hun dromen na terwijl
ze vechten om te overleven.
Historische fictie.A nnabelle, de briljante maar straatarme dochter van een
plattelandsdominee, probeert haar plaats te vinden binnen de universiteit van
Oxford. In ruil voor haar beurs moet ze de beweging voor vrouwenkiesrecht
steunen. Voor fans van Bridgerton.
Voormalig misdaadadvocaat Björn Dievel leeft nu mindful. Geen stress meer
en meer genieten van zijn gezin. Hij runt nog wel twee maffiaclans, want hij
heeft 1 baas vermoord en 1 opgesloten. Waarom kan hij hier niet van
genieten? Zijn therapeut helpt hem en zet hem op het juiste spoor.
Hoe sterk is de invloed van je familie? En kun je er ooit vanaf komen, als je
dat zou willen? Drie jonge mensen. Twee moorden. Eén waarheid? Bill
Olsson zit financieel aan de grond. Hij kan zijn dochter nauwelijks
onderhouden en voor extra inkomsten verhuurt hij een kamer aan Karla.
Het machtigste internetbedrijf op aarde heeft alle andere succesvolle
computerbedrijven overgenomen en is het rijkste en gevaarlijkste – en gek
genoeg meest geliefde – bedrijf ooit: Het Alles. Wes gaat op zoek naar de
zwaktes van Het Alles, in de hoop de mensheid te bevrijden.
Oorlogsfotograaf Stroud is vaak aan de dood ontkomen. Zijn collega Raphael
helaas niet. Dan krijgt Stroud een telefoontje: twee maanden geleden is
Raphael gezien. Strouds zoektocht voert hem van Londen naar Istanbul,
Amsterdam, Parijs en Berlijn. Spionagethriller.
Alice wordt beschouwd als een belangrijk componist. Niemand weet dat ze
onder pseudoniem haar geld verdient met het schrijven van platvloerse
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het meezeulen van een moeilijke jeugd
en een woelig liefdesverleden.
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2021202205 2
V1

Ersson, Svea

Zin in Zillertal

9789461095947

€ 15,99

jan-22

Thriller. Katja van Merwede is voor haar kinderen, die goed kunnen skiën
naar Oostenrijk verhuisd. Daar duikt een oude bekende op die haar herinnert
aan een periode die ze het liefst wil vergeten.

2021265290 2
V1
V2

Essen, Rob van

Miniapolis

9789025472030

€ 21,99

okt-21

2021233550 2
V1

Faggiani, Franco

Soms zou ik de wind willen zijn

9789056727079

€ 20,99

jan-22

2021260563 2
V1
V2

Fforde, Katie

Een feestelijke dag

9789022588963

€ 20,99

jan-22

Is de reis belangrijker dan de bestemming? Misschien is dat zo. Maar soms
heeft de bestemming het laatste woord. Geplaagd door demonen uit het
verleden, wederzijds ongemak en tijdelijke vlagen onverwoestbaar optimisme
komen vier mensen niet alleen elkaar, maar ook zichzelf tegen.
Francesca werkt voor de brandweer. Er vindt een aardbeving plaats in en
rondom het stadje Amatrice. Francesca besluit om de omliggende dorpjes te
helpen. Ze begint aan een moeilijke reis langs onbekende plekken, waar de
prachtige, machtige natuur zoveel heeft verwoest.
Lizzy is net in Londen komen wonen en is vastbesloten om het beste uit haar
nieuwe leven te halen. Haar moeder ziet haar het liefst zo snel mogelijk
trouwen. Maar Lizzie wil eerst nog wat lol maken.

2021375239 2
V1

Fitzek, Sebastian

De weg naar huis

9789044362190

€ 23,99

nov-21

2021244126 2
V1

Foekens, Simone

Kringen in het water

9789020541304

€ 17,50

nov-21

2021260580 2
V1

Follett, Ken

Nooit

9789022593790

€ 29,99

nov-21

2021260564 2
V1

Gabaldon, Diana

Vertel het de bijen - 1 (Reiziger-cyclus,
dl-9)

9789022589601

€ 20,00

feb-22

1779 Clarie en Roger Fraser zijn eindelijk herenigd met hun dochter Brianna.
Maar de spanningen in de koloniën zijn groot. Zal de naderende revolutie ook
hen treffen. Historische romantische fictie.

2021260382 2
V1

Gabaldon, Diana

Vertel het de bijen - 2 (Reiziger-cyclus,
dl-9)

9789022594551

€ 20,00

feb-22

2021222674 2
V1

Gardam, Jane

Hoogachtend, Eliza Peabody

9789059369849

€ 24,99

nov-21

1779 Brianna en Roger hebben hun eigen zorgen. Is de familiehereniging het
waard om de gevaren van de achtttiende eeuw te trotseren? Ondertussen
komt de jonge William Ransom langzaam in het reine met de ware identiteit
van zijn vader. Historische romantische fictie.
Levendige en geestige roman over een slimme en fantasierijke vrouw die
door haar eigenwijze manier van doen geïsoleerd is geraakt in haar
welvarende Londense buurt.

2021233799 2
V1

Giordano, Mario

Tante Poldi en de hemelse vruchten
(Tante Poldi, dl-2)

9789026157615

€ 20,00

sep-21

Cosy crime. Tante Poldi valt voor de avances van de aantrekkerlijke wijnboer
Avola. Dan wordt er een lijk gevonden in Avola’s wijngaard en rechercheur
Montana is niet blij dat het juist Poldi is die Avola een alibi kan verschaffen…

2021260864 2
V1
V2

Giphart, Ronald

Nachtangst

9789403154619

€ 20,99

nov-21

2021265500 2
V1

Goodkind, Terry

De duisternis in (De Kinderen van
D'Hara, dl- 5)

9789024585342

€ 29,99

nov-21

2021233594 2
V1
V2

Grisham, John

De lijst van de rechter

9789400512771

€ 22,99

nov-21

De Nederlandse schrijver P.J. Weber kan in New York niet van zijn pen leven.
Daarom doet hij administratieve klussen voor een bedrijf. Op een avond wordt
er ingebroken in het pand waar hij werkt. De angst zorgt ervoor dat hij werkt
aan zijn testament, een bekentenis wellicht.
Richard Rahl en Kahlan Amnell worden geconfronteerd met een laatste
beproeving. Een breuk in de wereld van het leven. Een opening naar de
wereld van de dood. Om deze apocalyptische nachtmerrie onder ogen te
komen, moet Richard... de duisternis in. Fantasy.
Rechtbankthriller. Sommige rechters kijken misschien de andere kant op
wanneer een moord wordt gepleegd, deze rechter is misschien wel zelf de
dader. En het laatste wat onderzoeker Lacy Stoltz wil, is op de lijst van de
rechter terechtkomen…

4

Een jonge vrouw is doodsbang. Ze gelooft dat ze wordt gevolgd door een man
die haar eerder heeft aangevallen en die in bloed een datum op haar
slaapkamermuur heeft geschilderd: de dag van Klara's dood! En die dag
breekt aan in minder dan twee uur...
Als alleenstaande moeder Suze haar boodschappen niet kan afrekenen,
schiet een onbekende dame haar te hulp. Suze wil haar terugbetalen, maar
de vrouw zegt: doe in plaats daarvan iets voor een ander. Suze weet nog altijd
niet wie de vrouw is.
Thriller. Een jonge Amerikaanse CIA-agent, een Chinese topspion, een
knappe Franse geheim agente en de vrouwelijke president van de Verenigde
Staten, allemaal proberen ze uit alle macht een nieuwe oorlog te voorkomen.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260570 2
V1
V2

Groen, Hendrik

Rust en Vreugd

9789029094122

€ 20,99

nov-21

De nieuwe roman van bestsellerauteur Hendrik Groen is een komische maar
ook vileine schets van een typisch Nederlands fenomeen: de
volkstuinvereniging.

2021233806 2
V1

Hannon, Irene

Sterrenbaai (Hope Harbor-serie, dl-6)

9789029732055

€ 21,99

dec-21

2021260588 2
V1

Harmel, Kristin

Hier ben je veilig

9789022594308

€ 20,99

jan-22

2021260904 2
V1

Hek, Youp van 't

Driftkakker

9789400408753

€ 12,50

okt-21

Steven verhuist naar het kustplaatsje Hope Harbor om het verleden achter
zich te laten. Holly leidt een teruggetrokken bestaan en wordt gevraagd te
vechten voor iets wat haar dierbaar is. Steven en Holly komen tegenover
elkaar te staan in een probleem dat de kleine gemeenschap verdeelt.
Een jonge vrouw die is opgegroeid in de ruige wildernis van Oost-Europa,
komt in 1941 alleen te staan. Maar haar isolement wordt doorbroken doordat
ze in het bos een groep Joden tegenkomt die op de vlucht zijn voor de
naziterreur.
Jaarlijkse bundeling columns. We hebben ons allemaal wel eens druk
gemaakt het afgelopen jaar: dat pakketje van Ali-express dat niet kwam, je
rochelende buurman in zijn tuin…

2021202113 2
V1
V2

Hollander, Loes den Je bent aan de beurt

9789461096005

€ 21,99

okt-21

2021260107 2
V1

Howard, Elizabeth
Jane

Een heerlijke tijd

9789025472078

€ 24,99

nov-21

2021265366 2
V1

Jackson, Stina

De laatste sneeuw

9789044544152

€ 22,50

sep-21

2021233794 2
V1

James, Peter

Ik volg jou

9789026155918

€ 20,00

sep-21

2021260871 2
V1

Janssen, Roel

De witwasser

9789403160719

€ 20,99

nov-21

2021260317 2
V1
V2

Jefferies, Dinah

Dochters van de Dordogne

9789402708899

€ 21,99

nov-21

2021233600 2
V1

Johannson, Lena

Gertrudes besluit (De vrouwen van
Beiersdorf, dl-1)

9789400514201

€ 15,00

feb-22

2021260590 2
V1

Johnson, Debbie

Een kerstcadeau van het Duincafé

9789022594346

€ 15,99

okt-21

Terwijl het Duincafé zich opmaakt voor een warme kerst, sluit Katie een
vriendschap die voor haar alles kan veranderen.

2021260599 2
V1

Johnsrud, Ingar

De peetmoeder

9789022594759

€ 20,99

jan-22

2021155714 2
V1
V2

Joubert, Irma

Een thuis in Afrika

9789023960652

€ 24,99

okt-21

Echte Scandi-crime, realistisch, gesitueerd in Noorwegen. Een man hangt
aan een balk, in een hut bij een oude, uitgeputte goudmijn. De naam van de
overledene is Ringo en het is 25 jaar geleden dat zijn dochter Stella zwoer dat
ze hem nooit meer zou zien. Nu moet ze hem begraven.
De zevenjarige Charles wordt in 1940 naar het Schotse platteland gebracht.
De jonge majoor Oswald probeert zich staande te houden tegen het Duitse
leger. Na de oorlog hebben ze allebei hetzelfde doel: een nieuw bestaan
opbouwen in Zuid-Afrika.
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Thriller. Na de dood van haar man komt Tessa David tegen. Ze is helemaal in
de ban van haar nieuwe liefde en voelt zich sinds jaren weer springlevend.
Maar dan blijkt dat David helemaal niet de leuke man is voor wie ze hem
houdt.
Een meisje groeit op in armoede in Londen. Ze viert de kerstdagen bij
kennissen in een groot landhuis. Hier zijn verrukkelijke maaltijden, zijn er
spelletjes en een heus bal waar ze haar eerste kus krijgt. In de jaren hierna
blijft ze terugdenken aan die heerlijke Kerstdagen.
Liv woont samen met haar tienerzoon Simon en haar bejaarde vader Vidar.
Iedereen lijkt zich af te vragen of het waar is dat Vidar op een klein fortuin zit.
Zijn twijfelachtige zaakjes hebben hem veel vijanden opgeleverd en in
Ödesmark vergeet niemand ooit iets.
Thriller. Marcus heeft een vrouw, drie kinderen en een goede baan. Als hij
een hardloper ziet die sprekend lijkt op zijn jeugdliefde, wordt er iets in hem
wakker. De belangstelling voor deze dame neemt verontrustende vormen
aan. Om dicht in haar buurt te zijn gaat hij ver, héél ver…
Thriller. Zander en Wolfswinkel treffen elkaar in een Italiaanse klooster. Ze
ontdekken dat dit instituut een dekmantel is van een sinister netwerk van
geweld en witwasserij met vertakkingen tot in de hoogste kringen.
Frankrijk, 1944. In de Dordogne hopen drie zussen op een snel einde van de
oorlog. Hélène probeert de familie bijeen te houden. Elise gaat bij het verzet.
Florence fantaseert over een tijd waarin ze weer vrij kunnen zijn. Dan komt
ook een lang bewaard familiegeheim aan het licht…
Het lot van een Hamburgs bedrijf. Hamburg, 1889: Gerda is gefascineerd
door Oscar, een succesvolle apotheker vol actielust. De twee willen iets voor
zichzelf bouwen. Authentiek en ontroerend.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265271 2
V1

Keuls, Yvonne

Gemmetje Victoria

9789026358036

€ 21,99

nov-21

2021233805 2
V1
V2

Kingsbury, Karen

Waar ik voor leef

9789029732031

€ 21,99

okt-21

2021233756 2
V1
V2

Klassen, Julie

De echo van Swanford Abbey

9789029731904

€ 23,99

jan-22

2021271171 2
V1

Kollaard, Sander

De kleuren van Anna

9789028213074

€ 22,50

okt-21

2021233551 2
V1

Korn, Carmen

En de wereld was jong

9789056727048

€ 24,99

nov-21

2021260661 2
V1
V2

Lackberg, Camilla

Box

9789044362015

€ 23,99

okt-21

2021233556 2
V1
V2

Lagercrantz, David

Obscuritas

9789056726782

€ 22,99

nov-21

2021260577 2
V1
V2

Lamballe, Marie

Hildes beproeving (Café Engel-trilogie,
dl-2)

9789022593202

€ 20,99

nov-21

2021233597 2
V1
V2

Lapidus, Jens

Paradijs

9789400514256

€ 21,99

jan-22

Scandinavische thriller. Zweden in de nabije toekomst. Stockholm verkeert in
chaos, een minister wordt ontvoerd. De enige hoop is een veroordeelde
gevangene, Emir Lund, die niets te verliezen heeft.

2021260573 2
V1
V2

Laren, Jackie

Herfstrood (Onder de bomen-serie, dl-3)

9789022591468

€ 17,50

okt-21

2021260574 2
V1
V2

Laren, Jackie

Winterzon (Onder de bomen-serie, dl-4)

9789022591475

€ 12,99

nov-21

2021233795 2
V1
V2

Lark, Sarah

Alle sterren aan de hemel

9789026156076

€ 20,99

okt-21

2021244092 2
V1

Larsson, Asa

De zonden van onze vaders

9789026357817

€ 20,99

jan-22

2021265371 2
V1

Le Carré, John

Silverview

9789024598267

€ 21,99

okt-21

Romantische fictie. Door een opeenstapeling van misverstanden is de prille
romance tussen boswachter Sylvie en graaf Freek spectaculair stukgelopen.
Beiden proberen ze, gebroken hart of niet, als vrienden met elkaar verder te
gaan, want ze hebben elkaar nodig.
Romantische fictie. Aarzelend hebben hij en Sylvie weer toegegeven dat er
meer is tussen hen dan vriendschap. Veel meer. Het kerstdiner, dat hun
meest vertrouwde vrienden en dierbaren samenbrengt, kan wel eens het
mooiste en warmste in jaren worden.
Historische roman. Mia en Julius emigreren naar Nieuw-Zeeland en vinden
Wilhelmina bereid hen te helpen in hun bedrijf. Als de oorlog uitbreekt,
worden Mia en Julius verdacht van spionage. Wilhelmina houdt het bedrijf
draaiende. Na de oorlog is niets meer zoals het was...
Rebecka Martinsson vraagt forensisch patholoog Lars Pohjanen een
verjaarde moordzaak te onderzoeken. In 1962 verdween de vader van de
Zweedse bokskampioen Börje Ström spoorloos. Nu is zijn lichaam eindelijk
gevonden, in de vriezer van een overleden alcoholist.
Thriller. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen
de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de
Engelse kust. Daar krijgt hij bezoek van een Poolse immigrant en begint een
intrigerend avontuur.
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Het hartverscheurende verhaal van Gemmetje Victoria. Yvonne Keuls leerde
Gemmetje kennen in het opvanghuis waar ze vrijwilligerswerk verrichtte en
Gemmetje schreeuwend binnenkwam. Vergezeld door een stapel rapporten
die haar leven met een paar woorden afdeden.
Tommy Baxter wil politieagent worden, maar zijn moeder wil daar niets van
weten. Ze verloor haar vader op 11 september. Hij raakt ervan overtuigd dat
hij het onrecht in de wereld wil bestrijden. Zijn vriendin is ziek en vecht voor
haar leven. De strijd is nog maar net begonnen …
Rebecca reist af naar het hotel Swanford Abbey. Daar komt ze Sir Frederick
tegen, de man die ooit haar hart brak. Een beroemde schrijver wordt
vermoord. Sir Frederick gaat op onderzoek uit en ontdekt dat er meerdere
gasten zijn die een motief voor de moord hebben...
Een naamloze schrijver bezingt zijn muze, Anna, die hij leert kennen in het
Zweedse dorp waar hij woont. Na haar plotselinge dood gaat hij op zoek naar
de kleuren die hij dankzij haar heeft leren zien. Het resultaat is een verhaal
dat alle kanten op waaiert.
1 januari, 1950: een nieuw decennium is aangebroken. Er wordt naar
uitgekeken, want de oorlog heeft diepe wonden achtergelaten. Iedereen
vraagt zich hetzelfde af: zullen onze oorlogswonden eindelijk helen? Start van
een nieuwe reeks rond drie families en drie steden.
Thriller. Wanneer een vrouw dood wordt aangetroffen in een kist doorboord
met zwaarden, vraagt de politie zich af of het een mislukte goocheltruc is of
een brute moord. Inspecteur Mina Dabiri schakelt de hulp in van Vincent
Walder, mentalist en expert in lichaamstaal en magie.
Zomer 2003. In Hässelby, net buiten Stockholm, wordt het lichaam van een
scheidsrechter gevonden. Micaela Vargas, een jonge agente, ontmoet de
vrijgelate verdachte en ze besluiten de zaak samen op te lossen. Wat was de
scheidsrechter voor man, slachtoffer of dader?
Wiesbaden, 1951. Café Engel krijgt te maken met concurrentie. Terwijl Hilde
Koch tevergeefs probeert om haar ouders ervan te overtuigen café Engel te
moderniseren, dreigt haar zwaarbevochten liefde te mislukken.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021055757 2
V1

Leblanc, Maurice

De drie misdaden van Arsène Lupin (Dl5)

9789492068644

€ 19,00

nov-21

Detective. Na de gebeurtenissen in 'Dubbelleven van Arsène Lupin' zit Lupin
in de gevangenis. Vanuit cel 14 moet hij zichzelf zien te vrijwaren van de
moorden waarvan hij wordt beschuldigd.

2021281587 2
V1

Link, Charlotte

Moordenaar

9789401615624

€ 21,99

okt-21

2021260585 2
V1

Lippman, Laura

Gebroken vertrouwen

9789022594292

€ 21,99

jan-22

Nieuwe thriller met Kate Linville en Caleb Hale die geconfronteerd worden
met de verdwijningen van een aantal jonge meisjes. Onder druk van de media
proberen ze de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Maar het lijkt erop dat er
een seriemoordenaar actief is.
Thriller. Na een zwaar ongeluk krijgt een schrijver telefoontjes van zijn eigen
boekpersonage. Draait hij door, of was zijn ongeluk pas het begin?

2020291501 2
V1

Lucassen, Lis

Misverstand in de urban jungle
(Misverstand feelgoodserie, dl-2)

9789020538311

€ 15,00

okt-21

2021244105 2
V1

Lund Madsen, Jenny Dertig dagen duisternis

9789026356070

€ 21,99

jan-22

2021055829 2
V1
V2

Marsons, Angela

Verloren meisjes (Kim Stone-serie, dl-3)

9789022591413

€ 19,99

nov-21

2021281590 2
V1

Martín, Ibon

Het uur van de meeuwen

9789401615761

€ 21,99

sep-21

2021233745 2
V1

May, Nicola

Welkom in Ferry Lane (Ferry Lane, dl-1)

9789020545845

€ 18,99

sep-21

2021233808 2
V1

May, Nicola

De sterrenhemel boven Ferry Lane
(Ferry Lane, dl-2)

9789020545814

€ 18,99

nov-21

2021265380 2
V1

McDermid, Val

1979

9789024597390

€ 21,99

okt-21

2021244129 2
V1

Meer, Olga van der

Keerpunt

9789020542486

€ 17,50

okt-21

2021343960 2
V1

Meer, Olga van der

Dierbaar geschenk: familieroman

9789086604487

€ 17,95

sep-21

2021260080 2
V1
V2

Middelbeek, Mariëtte Anna (Vrouwen van vechtlust, dl-1)

9789460684753

€ 21,99

nov-21

2021260321 2
V1

Mohlin, Peter

9789402708943

€ 21,99

jan-22

De andere waarheid
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Zwanger op haar zestiende, een mislukte carrière als danseres. Dertiger
Amelia heeft wat schade in te halen. Ze verhuist naar Amsterdam en ontmoet
haar knappe buurman, en zou zweren dat ze hem kent. Hij weet wel waarvan,
maar vertelt haar niks
Hannah is een romanschrijver wier boeken goed staan aangeschreven, maar
nauwelijks worden verkocht. ze reist naar een klein dorp in IJsland om
inspiratie op te doen. Een paar dagen na haar aankomst wordt het lichaam
van de zoon van een visser uit zee gehaald. Zal Hannah de dader vinden?
Thriller. Twee negenjarige meisjes, Charlie en Amy, verdwijnen. Hun families
belanden in een nachtmerrie. Maar welk spoor rechercheur Kim Stone ook
onderzoekt, de dader lijkt haar steeds een stap voor te zijn.
Het tweede deel in de reeks met inspecteur Ane Cestero in de hoofdrol,
dompelt Ibon Martín de lezer onder in een van de meest adembenemend
mooie dorpen van de Baskische kust, waarin zich een gruwelijk drama
voltrekt.
Kara droomt van een opleiding tot bloemist. Maar ze kan haar vader niet in de
steek laten en kiest voor bloemen verkopen op de markt. Start van een
nieuwe feelgoodserie van de auteur van de Cockleberry Bay-serie.
Star ontmoet Jack en durft eindelijk haar hart weer open te stellen voor de
liefde. Totdat Jack plotseling vertrekt, zonder afscheid te nemen. Star doet er
alles aan om hem te vergeten en de knappe en lieve Conor geeft haar wat
afleiding. Feelgoodroman.
THriller. Het is 1979. Sneeuwstormen, stakingen, stroomstoringen en het
album van Showaddywaddy op nummer 1 in de hitlijsten. Een jaar dat slecht
begon, en dat alleen maar erger wordt, tenzij je net als Allie Burns een
journalist bent en dit allemaal klinkt alsof je de kans van je leven krijgt...
De 37-jarige Leanne trekt in na haar scheiding samen met haar dochter in bij
haar moeder. Ze raakt steeds verder in de knel tussen de zorg voor haar
moeder – die vanwege haar gezondheid steeds meer hulp nodig heeft en
haar dwarse dochter.
Na lang nadenken en lange gesprekken met Ralph besluit Jolande
draagmoeder te worden voor haar broer en zwager. Het verloopt allemaal
volgens plan, tot aan het overhandigen van de baby toe.
Anna is opgegroeid op het prachtige Landgoed Vechtlust. Het lijkt haar aan
niets te ontbreken, maar waarom voelt ze zich dan toch altijd ontheemd? Een
grote ontdekking doet haar hele bestaan op z'n grondvesten schudden.
Histrorische roman.
Thriller. De moord op Stella wordt onderzocht door John Adderley, voormalig
FBI-agent, die onder een nieuwe identiteit in Karlstad verblijft. Dit
moordonderzoek geeft hem een kans om af te rekenen met zijn verleden…

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021233599 2
V1

Moriarty, Liane

Appels vallen niet

9789400514447

€ 22,99

nov-21

2021233866 2
V1

Moriarty, Nicola

Ik moet je iets vertellen

9789026157103

€ 20,00

nov-21

2021260318 2
V1

Morris, Heather

De drie zussen van Auschwitz

9789402708912

€ 21,99

jan-22

2021233544 2
V1

Moström, Jonas

Dominomoord

9789026355066

€ 21,99

okt-21

2021265369 2
V1
V2

Nesser, Håkan

Herfst op Gotland

9789044535617

€ 22,50

nov-21

Thriller. Barbarotti meent op het eiland Gotland de raadselachtige
buschauffeur te herkennen die zes jaar geleden het slachtoffer was van een
misdrijf zonder dat zijn lichaam ooit werd gevonden…

2021260114 2
V1
V2

Noordervliet, Nelleke Wij kunnen dit

9789025472016

€ 22,99

jan-22

2021271350 2
V1

Noort, Saskia

Hoe nu verder?: over liefde, feminisme,
single-zijn en andere ontboezemingen:
columns

9789044363227

€ 17,50

okt-21

Met humor, inzicht en groot gevoel voor detail beschrijft Nelleke Noordervliet
de liefdesperikelen van Helen en Leo in deze veelomvattende roman die zich
afspeelt tegen de achtergrond van Rotterdam, New York en de
coronapandemie als gamechanger.
Zeventien jaar lang schreef Saskia Noort columns voor de LINDA, over liefde,
moederschap, daten en seks. In Hoe nu verder? zijn haar geestige, intieme
en scherpzinnige LINDA.-columns gebundeld.

2021233797 2
V1

O'Leary, Beth

De roadtrip

9789026157257

€ 20,00

sep-21

2021260882 2
V1

Osman, Richard

De man die twee keer dood ging

9789403151311

€ 20,99

okt-21

2021233485 2
V1

Page, Libby

Het eiland

9789026355974

€ 21,99

okt-21

2021260873 2
V1
V2

Patterson, James

De perfecte moord

9789403179803

€ 20,99

nov-21

2021265588 2
V1

Preston, ...

Bloedeloos

9789024597413

€ 21,99

nov-21

2021260583 2
V1
V2

Quinn, Julia

De onuitstaanbare erfgenaam
(Rokesby-serie, dl-1)

9789022594520

€ 17,99

jan-22

2021260561 2
V1

Rasters, Gaby

Een vleugje Londen

9789022586471

€ 17,99

jan-22
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De Delaneys lijken het perfecte gezin, maar dan verdwijnt Joy. En de kinderen
bekijken het huwelijk van hun ouders en hun eigen verleden ineens met
andere ogen. Was het allemaal wel zo'n rozengeur en maneschijn in huize
Delenay?
De familie van Jill, haar drie zoons en hun gezinnen, wordt verscheurd door
een zwaar verkeersongeval. Dit is een ongeluk, maar de gevolgen ervan
zaten er al een tijd aan te komen. Want binnen deze familie ligt een geheim
te etteren, en niets kan voorkomen dat het naar buiten komt. Thriller.
Drie Joodse zussen worden herenigd op de gruwelijkste plek op aarde:
Auschwitz-Birkenau. Ze doen een belofte: wij blijven leven. De wil om samen
te blijven geeft de zussen moed, ook als ze op dodenmars dwars door Europa
worden gestuurd en proberen te ontsnappen.
Thriller over een moord en een verdwenen arts. Lukt het psychiater Nathalie
Svensson om hem te vinden? Eerder verscheen: 'Dodelijk dichtbij'. Voor
lezers van Lackberg.

Addie en haar zus Deb zijn op weg naar een bruiloft in Schotland. Hun mini
heeft opeens drie extra passagiers: Dylan, Addie’s ex-vriend; zijn beste vriend
Max en de onbekende Rodney. Wat zal het eerder begeven, de auto of de
gespannen vrede tussen de passagiers? Feelgoodroman.
De vier bejaarde leden van de moordclub verzamelen zich in het restaurant
van hun verzorgingstehuis. Terwijl de flessen wijn op tafel komen hopen
Joyce, Ibrahim en Ron dat Elizabeth een nieuwe cold case voor ze heeft, een
moordzaak die ze als amateurspeurders kunnen gaan oplossen.
De wereld van Lorna is klein en veilig: ze houdt van haar tienerdochter Ella en
met z’n tweetjes kunnen ze de hele wereld aan. Maar na bijna twintig jaar
verruilen ze Londen voor het piepkleine eiland Kip bij de Schotse kust waar
Lorna is opgegroeid.
Thriller. FBI-agent Emmy Dockery is niet te stoppen. Ze is jong en ambitieus
en heeft het talent om verbanden te zien die voor anderen verborgen blijven.
Ondertussen houdt iemand Dockery in de gaten. Observerend, bestuderend,
wachtend – tot het de juiste tijd is om toe te slaan.
In Savannah, Georgia, worden leeggezogen lichamen gevonden. Paniek
breekt uit en de legende van de Savannah Vampier wordt meteen nieuw leven
ingeblazen. Het is aan Pendergast en zijn partner, agent Coldmoon, om deze
bizarre moordzaak op te lossen.
Vóór de Bridgertons waren er de Rokesby’s.–Eerste deel in een heerlijke
nieuwe wegdroomserie over de buren van de Bridgertons, in de late
achttiende eeuw. Billie Bridgerton zal ongetwijfeld een Rokesby trouwen,
maar welke?
Een jaar na haar overlijden maakt Tomas, parfumeur, de brief open die zijn
grote liefde Maggie hem naliet. In de brief draagt ze hem op naar Londen te
reizen en hun liefde te bottelen in een nieuw parfum. Tomas neemt de
uitdaging aan. Maar op de luchthaven gaat het al mis.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021281593 2
V1

Rees, Tracy

Het familiegeheim van Florence Grace

9789401615754

€ 19,99

sep-21

2021265162 2
V1

Riel, Ane

Uurwerk

9789044649550

€ 22,50

nov-21

2021265836 2
V1
V2

Rijn, Linda van

Sneeuwblind

9789460684722

€ 15,00

okt-21

2021281694 2
V1
V2

Riley, Lucinda

De liefdesbrief

9789401615631

€ 21,99

sep-21

2021260576 2
V1
V2

Roberts, Nora

Ontluiken (Drakenhart-serie, dl-2)

9789022592359

€ 20,00

nov-21

2021260903 2
V1
V2

Robotham, Michael

Als je van mij bent

9789403160511

€ 20,99

nov-21

Thriller. Wanneer een journalist, die onderzoek doet naar Phillys vader, dood
wordt gevonden in de Theems en Philly als verdachte op non-actief wordt
gesteld, is er niets of niemand meer die ze kan vertrouwen.

2021233752 2
V1

Robson, Jennifer

Onze donkerste nacht

9789029731812

€ 21,99

jan-22

2021264971 2
V1
V2

Rombouts,
Josephine

Het gevaar van Cliffrock Castle

9789021435855

€ 20,99

nov-21

2021233792 2
V1

Roobol, Femke

Vogelvrij (De kleine revolutie, dl-2)

9789020542431

€ 17,50

okt-21

2021233793 2
V1
V2

Rose, Karen

Op de vlucht

9789026150838

€ 20,00

okt-21

2021260860 2
V1
V2

Rosenfeldt, Hjorth

De oogst

9789403108612

€ 21,99

okt-21

2021265792 2
V1
V2

Sarenbrant, Sofie

Genade

9789024594764

€ 20,99

jan-22

2021233609 2
V1

Seeck, Max

De ijskring

9789400512962

€ 21,99

jan-22

2021233616 2
V1

Siebelink, Janneke

Soms sneeuwt het in april

9789026355165

€ 22,99

mrt-22

1943.De Joodse Nina duikt onder op het platteland. Ze doet zich voor als de
verloofde van boer Nico. De buurman, die samenwerkt met de Duitsers, wordt
achterdochtig. Terwijl Nina en Nico nader tot elkaar komen, doet hij er alles
aan om de twee uit elkaar te drijven.
Na de ziekte van haar zoon en een verhuizing worstelt Josephine om de
controle over haar leven te behouden. Een ontmoeting bij een schilderij
veroorzaakt een scheur in haar opgebouwde verdedigingsmechanisme. Ze
probeert te voorkomen dat haar opgebouwde leven wegspoelt.
Eind 18e eeuw, de patriotten zijn verslagen en velen vluchten naar Frankrijk.
Cornelia en Severijn gaan naar de Nederlandse kolonie in Saint-Omer en
trekken later naar Parijs waar Severijn zich in de revolutie stort. Eerder:
'Vrijgevochten'.
Thriller. Daisy Dawson een jonge vrouw die sinds kort in Sacramento woont
wordt op een avond bruut aangevallen. Hoe verder FBI-agent Gideons
onderzoek naar de dader komt, hoe meer blijkt dat het te maken heeft met
zijn eigen verleden. Een verleden dat hij hoopte begraven te hebben…
Er worden drie moorden gepleegd in Karlshamn en de inwoners zijn bang.
Vanja Lithner en haar collega’s van de nationale recherche staan onder grote
druk om de dader te stoppen. Alleen zijn er geen getuigen, geen
aanwijzingen, en er lijkt geen verband te zijn tussen de slachtoffers.
Een seriemoordenaar vermoord zwervers in Stockholm. De politie tast in het
duister. De enige persoon die de moorden kan stoppen is rechercheur Emma
Sköld. Maar iemand is eropuit om Emma te vermoorden. En dat maakt het
oplossen van deze zaak niet makkelijk...
Jessia Niemi onderzoekt de verdwijningen van 2 influencers. Maar elk spoor
lijkt dood te lopen. Dan ontdekt ze dat de 2 bloggers een geheim deelden
waardoor ze betrokken raakten bij iets duisters. De dader speelt een
gevaarlijk spel en lijkt niet van plan te stoppen met spelen....Thriller.
Texel, 1985. Katharina en Peter staan op een beslissend punt in hun relatie.
Katharina is zwanger. Daar hadden ze na een relatie van twintig jaar niet
meer op gerekend en ze vragen zich af of ze dit samen wel aan willen gaan.
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Het weesmeisje Florence Buckley woont bij haar oma op de uitgestrekte
heidevelden van Cornwall. Ze leiden een simpel maar gelukkig bestaan.
Totdat Florence’ oma overlijdt en er een lang verborgen geheim aan de
oppervlakte komt. Historische roman.
Uurwerk is een liefdevol portret van iemand die probeert een lang leven een
vreedzaam einde te geven. Maar als leven, dood en tijd een loopje met je
nemen, wordt dat er niet eenvoudiger op.
Een nieuwe spannende winterthriller. Nadat Kim van Rooij tijdens een
skivakantie als een blok is gevallen voor de Oostenrijker Levi, besluit ze met
haar driejarige zoon Owen naar Lech te verhuizen. Daar trekt ze in bij Levi en
zijn twee kinderen.
Spannende roman van de bestsellerauteur van deze eeuw. De jonge
journaliste Joanna krijgt de opdracht verslag te doen van de uitvaart van een
wereldberoemde acteur. Na de begrafenis ontvangt ze een mysterieuze brief,
met aanwijzingen naar een explosief geheim.
De jonge Breen keert samen met haar vriend Marco terug naar haar
geboortegrond, waar ze moet leren haar krachten te accepteren - en wie ze
werkelijk is.Vervolg op 'Ontwaken'.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260325 2
V1

Silva, Daniel

De celliste

9789402708981

€ 15,00

okt-21

2021291985 2
V1
V2

Slaughter, Karin

Puntgaaf: korte verhalen

9789402709377

€ 19,99

sep-21

2021265674 2
V1

Steel, Danielle

Stille nacht

9789024595594

€ 20,99

nov-21

Als de jonge Emma wakker wordt uit een coma, kan ze niet praten en is ze
haar geheugen kwijt. Liefde, hoop en veerkracht zorgen dat Emma langzaam
haar weg weer terugvindt naar zichzelf.

2021260315 2
V1
V2

Stern, Paula

Sarahs vertrouwen (De Koffietrilogie, dl2)

9789402708875

€ 19,99

nov-21

2021260113 2
V1

Strout, Elizabeth

Het verhaal van William

9789025471095

€ 22,99

okt-21

2021333630 2
V1

Swan, Karen

Het winterse avontuur

9789401615556

€ 18,50

dec-21

2021233801 2
V1

Turansky, Carrie

Een koffer vol raadsels

9789029731935

€ 22,99

nov-21

2021265874 2
V1

Verkerk, Anita

Een roos voor Roxanne

9789462042834

€ 18,95

nov-21

2021233607 2
V1
V2

Vermeer, Suzanne

Nachtvorst

9789400513587

€ 15,99

okt-21

2021265170 2
V1
V2

Vlugt, Simone van
der

De zonde waard

9789044645453

€ 22,50

nov-21

De koffiebranderij is de trots van Corinne, en haar relatie met Noah is een
nieuw begin. De ex-vriendin van Noah beweert een kind van hem te hebben.
Corinnes geluk is ineens kwetsbaar. Ze vindt troost in het onderzoek naar het
begin van het familiebedrijf.
Lucy Barton: succesvol schrijfster. Haar ex, William is altijd een raadsel voor
haar geweest. Toch hebben deze twee een hechte band met elkaar. William
ontdekt een familiegeheim dat een nieuw licht zal werpen op alles wat hij
meende te weten over de mensen die hem het meest na staan.
Een stormachtige romance in een ijskoud Amsterdam. Fotograaf Lee woont
in Amsterdam en werkt vooral met celebrity’s, maar haar hart ligt bij haar
verleden als oorlogsfotograaf in Syrië. Haar hele leven staat op zijn kop als ze
een boek vindt, waar HELP in geschreven staat.
Het is 1919. Tien jaar geleden werd Garth naar Canada gebracht om te
werken. Nu is hij vastberaden om ook zijn zusje in Canada op te sporen –
evenals zijn geliefde van wie hij al maanden niets heeft gehoord. Lukt het
Garth om zijn dierbaren weer bij elkaar te brengen?
Als Roxanne van de notaris hoort dat haar rijke oom haar zijn luxe
bungalowpark - met hondenopvang - op Curaçao heeft nagelaten, wil ze de
erfenis eigenlijk weigeren, want ze is bang voor honden en ze durft niet te
vliegen. Maar haar vriendinnen hebben daar andere ideeën over…
Winterthriller. Lieke gaat met een groepje vrienden in Noorwegen
wildkamperen en een van hen verdwijnt. Er wordt gespeculeerd over de
Nachtvorst, die volgens de mythe vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 25
jaar later keert Lieke terug en komt de waarheid misschien nu wel boven
Thriller. Het terugvinden van het vermiste meisje Demi vormt het startschot
van een adembenemend kat-en-muisspel tussen een bende ontvoerders, de
politie en een jonge vrouw die worstelt met haar verleden.

2021264891 2
V1
V2

Vuuren, Jet van

De verrassing

9789026357268

€ 15,99

nov-21

Klassieke whodunnit. Josefien van de Berg wordt 80. In de familieapp
‘Mammie’ nodigt ze haar kinderen, Lodewijk (52) Sylvia (54) en Jennifer (48)
uit om haar verjaardag te vieren. Ze heeft een verrassing voor hen.

2021233608 2
V1

Winter, Fredrik
Persson

De Das

9789400512993

€ 21,99

jan-22

2021233725 2
V1

Wit, Eva de

Winter op Kreta

9789020542271

€ 17,50

nov-21

2021223071 2
V1

Yanagihara, Hanya

Naar het paradijs

9789046828960

€ 24,99

jan-22

Thriller. Elk jaar, in de nacht van 5 op 6 november, slaat hij toe, de Das. Een
seriemoordenaar die inbreekt in de kelder van het huis van zijn prooi. Zijn
slachtoffers worden de grond in gesleept en verdwijnen vervolgens spoorloos.
Wie of wat houdt zich schuil onder de grond?
Modeontwerpster Barbara besluit vanwege gedoe op haar werk een paar
dagen eerder naar Curaçao te gaan om al aan haar vakantie te beginnen.
Daar ziet ze haar man met een andere vrouw. Verlangend naar rust gaat ze
naar Kreta, waar ze echter heel wat meer vindt.
Een gewaagde, briljante roman die drie eeuwen beslaat en ons drie
verschillende versies van Amerika laat zien. Een weergaloos epos over de
zoektocht naar liefde. Opvolger van Éen klein leven '.
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Thriller. Meesterspion Gabriel Allon, die zijn leven aan de vermoorde Victor
Olov te danken heeft, gaat op zoek naar de waarheid. Hij komt in contact met
een vrouw die niet alleen briljant cello speelt, maar ook lijkt te weten wat de
dood van zijn vriend heeft veroorzaakt.
Vier meesterlijke verhalen door Karin ‘Queen of Crime’ Slaughter.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260868 2
V1
V2

Yrsa Sigurdardottir

2021223080 3
V3

Stilte

9789403122410

€ 20,99

jan-22

Het Romeinse Rijk in infographics

923.4 9789046828878

€ 29,99

okt-21

Thriller. Politieagent Huldar en kinderpsycholoog Freyja worden
geconfronteerd met drie heel verschillende zaken, die met een onzichtbare
draad met elkaar verbonden lijken te zijn. En alle drie de zaken worden
omringd door een hoge muur van stilte.
In meer dan honderd infographics en bijbehorende teksten laten de makers
zien hoe de Romeinse economie werkte, het politieke systeem in elkaar stak
en het sociale leven functioneerde. Eerder verscheen: Tweede Wereldoorlog
in infographics.
André Aleman ontzenuwt grote en minder grote opvattingen over ons brein en
ons gedrag. Is de angst van veel ouders terecht dat gamen slecht is voor een
kinderbrein en het gebruik van suiker zo mogelijk nóg slechter? Wie is hier
nou verward? Na lezing van dit boek niemand meer.
Bundeling van de populaire maandelijkse columns uit Ouders van Nu die
Ellen schreef over haar ervaringen als verloskundige.

2021260339 3
V3

Aleman, André

Wie is hier nou verward?: 10
misvattingen over hersenen en gedrag

415.4 9789045039756

€ 21,99

dec-21

2021222886 3
V3

Andrea, Ellen

Bevallingsverhalen: over spoedjes,
thuisbevallingen en pittige weeën

605.5 9789464041101

€ 16,99

jan-22

2021281861 3
V3
V4

Beukering, Barbara
van

50 manieren om afscheid te nemen

418.7 9789000380220

€ 17,99

nov-21

De dood kan niemand ontlopen, maar afscheid nemen van het leven kan op
vele manieren. Bundeling van de veelgezen Volkskrant Magazine rubriek die
voortkwam uit haar boek 'Je kunt het maar één keer doen'.

2021265900 3
V3
V4

Bijl, Martine

Van dit en dat en van alles wat

796.3 9789025472009

€ 20,00

sep-21

2021170783 3
V3
V4

Bloemen, Karin

Haken à la Bloemen: squares & colors

625.7 9789024595884

€ 20,00

okt-21

Een portret van Martine Bijl. Samengesteld door Berend Boudewijn uit haar
nagelaten documenten blijkt het onbedoeld zelfs een frappant zelfportret.
Jeugdherinneringen, brieven, een novelle, e-mails, speeches, theaterteksten
plus dagboeken over haar werk bij televisie en theater.
Met dit boek nodigt Karin Bloemen je uit in haar creatieve wereld. Haak
vrolijke vesten, stola’s, omslagdoeken, tassen en andere accessoires,
allemaal met Karins karakteristieke flair.

2021260337 3
V3
V4

Boellaard, Georg

Bloedgabbers

396.6 9789089755643
4

€ 22,50

jan-22

2021264959 3
V3

Bouma, Japke-d.

De 19 dingen die je nooit met collega's 368.1 9789021340593
moet doen: het onmisbare lijstjesboek

€ 19,99

okt-21

2021260562 3
V3

Brand, Arthur

De kunstdetective

€ 20,99

jan-22

2021265196 3
V3

Breemer, Anna van
den

Alle ouders klungelen nog steeds maar 433
wat aan

9789044649932

€ 15,00

okt-21

2021400245 3
V3
V4

Breij, Claudia de

Amalia

936.4 9789493256637

€ 17,99

nov-11

2021264906 3
V3
V4

Daniëls, Wim

Familie: een geschiedenis

308.2 9789021340487

€ 22,50

nov-21

2021260530 3
V3
V4

Dekkers, Midas

Wat loopt daar?: een biologische kijk
op rassen

600.9 9789045041537

€ 32,99

okt-21

700.5 9789022590058
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Het begint met een achtervolging door Amsterdam die eindigt in een
vuurgevecht tussen criminelen en politie. Gaandeweg verschuift de hiërarchie
binnen de groep en groeit de rol van Cor van Hout. Holleeder gaat deel
uitmaken van het vriendenclubje Boellaard, Meijer en Van Hout.
Ga je weer naar kantoor of werk je liever thuis? Dit is het moment voor een
boek vol wijze lessen: Het onmisbare lijstjesboek. De 8 dingen die je beter
niet kunt zeggen tijdens een functioneringsgesprek, de top 10 van het ergste
zoomjargon, de 5 beste tips voor als je een hoger salaris wilt.
In Londen sluit kunstdetective Arthus Brand een verbond met een vermeend
en gezocht maffialid. Samen gaan ze op zoek naar twee beroemde
kunstschatten. Met de vondst ervan haalt Brand opnieuw het wereldnieuws.
Deze bundeling van de populaire opvoedrubriek in de Volkskrant is voor
ouders een feest van herkenning en zou bij elk gezin in de kast moeten staan.
Mét interviews waarin bekende moeders en vaders openhartig vertellen over
hoe zij het ouderschap ervaren
Amalia vertelt over plekken die voor haar belangrijk zijn, de Koninklijke
Stallen, het strand en haar school. Ze hebben gesprekken gevoerd over haar
motivatie om af te zien van haar toelage, over zingen, cocktails maken, over
paardrijdenen en de nadelen van sociale media.
Van nature maken de meeste mensen deel uit van een groter geheel, familie.
Ons leven lang zijn we verbonden met het nest dat we zijn ontvlogen. Wim
Daniels boog zich over het verschijnsel ‘familie’ in de traditionele en minder
traditionele zin van het woord.
Midas Dekkers kijkt met de ogen van de vakman naar de mensenrassen om
hem heen. Hij beschrijft en ontleedt ze in al hun gedaanten, met
verwondering, maar vooral ook met liefde. Met de hem eigen flair deelt
Dekkers zijn brede kennis van de biologie.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260338 3
V3
V4

Donker, Alain

Zoeken naar Sara: de aangrijpende
zoektocht van een machteloze vader

418.2 9789089754240

€ 20,00

sep-21

2021265391 3
V3

Eden, Bobbi

Bobbi style: vintage en nieuwe kleding
naaien

625.3 9789024597260

€ 20,00

okt-21

2021265533 3
V3

Frownie, Steven A.

Basisboek tuinieren voor Dummies

638.4 9789045357652

€ 29,99

nov-21

2021260304 3
V3

Galloway, Laura

Winter: zes jaar tussen de rendieren

960

9789402708745

€ 19,99

nov-21

2021260622 3
V3
V4

Glass, Cathy

Een verschrikkelijk geheim

323.5 9789022593585

€ 20,99

jan-22

2021260305 3
V3

Goodall, Jane

Het boek van hoop: levenslessen voor
een mooie toekomst

172

9789402708752

€ 22,99

okt-21

2021060169 3
V3
V4

Gorman, Amanda

The hill we climb

876

9789029094696

€ 12,99

sep-21

2021281906 3
V3

Hay, Donna

One Pan Perfect: vers, snel, eenvoudig, 629.2 9789000380855
verrukkelijk

€ 32,99

nov-21

Donna Hay overtreft zichzelf in dit kookboek vol makkelijke, overheerlijke
gerechten die er ook nog eens spectaculair uitzien.

2021302563 3
V3
V4

Iperen, Roxane van

Brieven aan 't Hooge Nest

935.4 9789048862986

€ 19,99

sep-21

2021222892 3
V3

Jansen, Jim

DNA tot Z: 26 wetenschappers over de 573.2 9789464040968
nieuwste inzichten en 26 columns

€ 12,50

nov-21

Met de 4-meilezing Stemmen uit het diepe , de Cleveringalezing en het
aangrijpende relaas over de ontruiming van de psychiatrische instelling Het
Apeldoornsche Bosch in 1943, vormen de lezersbrieven een reflectie op de
realiteit van onderdrukking, wegkijken, moed.
26 interessante interviews van Jim Jansen, gevolgd door 26 rake columns
van zijn broer Dolf, met hier en daar een inzicht waar wetenschappers zich
wellicht nog generaties lang over zullen verbazen.

2021233972 3
V3

Kamerling, Liesbeth

Uit je dip gaan: eerste hulp voor
vastlopers

172

9789021587035

€ 20,99

okt-21

2021260559 3
V3
V4

Keuken, Teun. van
de

Dit is geen dieetboek

629.5 9789029092623
5

€ 22,99

jan-22

2021170776 3
V3

Koelemeijer, Judith

Etty Hillesum: het verhaal van haar leven935.4 9789463821742

€ 29,99

jan-22

2021233744 3
V3

Kuiper, Rik

Die ene leerling: docenten over de
leerling die hun kijk op de wereld voor
altijd veranderde

€ 20,99

okt-21

451

9789026356681
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Een wanhopig en aangrijpend relaas van een vader die vecht om zijn dochter
te kunnen zien en contact met haar te krijgen. Een groot deel van hun leven
dat ze samen zouden kunnen hebben wordt weggegooid door een moeder die
ieder contact vermijdt.
Bobbi Eden laat niet alleen zien hoe je nieuwe kleding kunt maken, maar ook
hoe je je oude kleding hiervoor kunt hergebruiken. Steek voor steek wordt
alles uitgelegd. Refashion, recycle en restyle – het is tijd voor een
kledingrevolutie.
Tuinieren kan ingewikkeld zijn als je geen ervaring hebt. Dit boek leert je
welke planten en bloemen geschikt zijn voor jouw tuin, hoe je ze moet
verzorgen en welk gereedschap je nodig hebt.
Het verhaal van Laura’s tijd in een rendierendorp in Noorwegen en over haar
eenzame bestaan in een van de meest afgelegen culturen op aarde. Het is
een liefdesbrief aan het unieke landschap van de regio, en tegelijkertijd een
hartverscheurend boek over verlies en geborgenheid.
Het schokkende en waargebeurde verhaal van een jonge tiener die zelf vraagt
om een pleeggezin.

Aan de hand van verhalen over haar bijzondere leven en carrière – van het
overleven van de Tweede Wereldoorlog tot het naar buiten treden als
natuuractivist – geeft Jane Goodall antwoord op de belangrijke vraag: hoe
blijven we hoopvol? Haar boodschap: er is altijd hoop.
Tweetalige editie van het gedicht dat werd voorgedragen bij de inauguratie
van Joe Biden. Vertaald door Zaïre Krieger.

Als Liesbeth zich niet goed voelt zonder aanwijsbare reden, gaat ze ermee
aan de slag. Doordat zij dit al haar hele leven doet, heeft ze veel ervaren en
ingezien. Ze fungeert als wegwijzer voor iedereen die even vastloopt. Het
boek bestaat uit 3 delen: de geest, het lichaam en de ziel.
In dit boek verwerkt journalist en televisiemaker Teun van de Keuken zijn
ervaringen met zes populaire diëten om zo te komen tot een gebalanceerd
eetpatroon dat vol te houden is.
Ze werd nog geen dertig jaar. Maar wat ze schreef, is nog steeds een bron
van inspiratie voor miljoenen. In Etty Hillesum zet Judith Koelemeijer het
korte en intense leven van Etty Hillesum op een glasheldere en aangrijpende
manier in een nieuw licht.
Docenten vertellen over de leerling die hun kijk op het onderwijs voor altijd
veranderde. De columns uit de Volkskrant zijn nu gebundeld.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260403 3
V3

Kuizenga, Bert

Gewoon André

796.3 9789085677345

€ 22,50

okt-21

Geautoriseerde biografie die verschijnt aan de vooravond van van Duins
75ste verjaardag en die vooral gaat over de recente jaren van de artiest.

2021244064 3
V3

Lemmers, Yvonne

GOK: grip op koolhydraten: snel &
simpel, in 30 minuten op tafel

629.5 9789021582597
5

€ 22,50

sep-21

2021244149 3
V3
V4

Lopez, Elizabeth

Heel Holland Bakt voor elkaar

629.7 9789021584973
7

€ 24,99

nov-21

2021265278 3
V3
V4

Morton, Andrew

Meghan, een biografie

946.6 9789020608960

€ 23,99

nov-21

2021281524 3
V3

Munck, Eric de

Typisch Carlo en Irene

095.1 9789083106595

€ 27,50

nov-21

Door het populaire koolhydratenuurtje houdt men deze bewezen succesvolle
koolhydraatbeperkte methode wél vol en krijgen mensen met diabetes,
overgewicht, een chronische ziekte of iedereen die gewoon wil afvallen een
gezonde leefstijl.
Dit nieuwste seizoensboek met als gast-redacteur Heel Holland Bakt -winnaar
Elizabeth biedt vrolijke, een tikje tropische – en volstrekt originele –
bakrecepten met een Caribische twist, die het leukste zijn om te bakken voor
elkaar.
Morton Meghans levensverhaal. Haar moeilijke jeugd, eerdere huwelijk en
scheiding, worstelingen in Hollywood, haar werk als ambassadeur voor goede
doelen en haar leven als de Hertogin van Sussex en de kloof die is ontstaan
tussen de ‘Sussexen’ en het huis Windsor.
Carlo en Irene nemen je mee door 30 jaar televisiecarriere. Alle typetjes en
het verhaal van 2 iconische jeugdhelden die na al die jaren nog steeds
'samen' zijn.

2021102061 3
V3
V4

Murad, Noor

Shelf Love: simpele recepten voor elke 629.2 9789464040883
dag (OttoLenghi Test Kitchen)

€ 24,99

sep-21

Het Ottolenghi Test Keuken-team doet wat we allemaal doen: ze plunderen
hun keukens. Maar dan toveren ze alles wat ze vinden om tot toegankelijke,
geruststellende creaties met een 'Ottolenghi'-twist.

2021382243 3
V3
V4

Nieuwkerk, Matthijs
van

Chansons!: op zoek naar het Franse
lied door de straten van Parijs

788.3 9789029095082

€ 20,00

nov-21

2021385680 3
V3

Nijmeijer, Tanja

Van guerilla naar vredesproces

945.6 9789048851812

€ 22,99

nov-21

2021201966 3
V3

Pol, Margot C.

Is het al zeven uur? : mijn jaar als
thuisblijfmoeder

418.12 9789493256088

€ 21,99

okt-21

Het boek bij de nieuwe serie bij BNNVARA. De mooiste verhalen uit de serie,
aangevuld met persoonlijke anekdotes, unieke foto’s, nieuwe belevenissen &
terugblikken op de bijzondere reis én natuurlijk talloze lijstjes: de beste
zanger, de mooiste liedjes en het beste terras van Parijs!
Dit boek is een relaas van wat Tanja gezien en beleefd heeft. Er zijn
getuigenissen beschikbaar van slachtoffers van ontvoeringen, van soldaten,
van politici, maar dit is haar verhaal, de getuigenis van iemand die er nog
steeds van over-tuigd is dat er een andere wereld mogelijk is.
Margot zegt haar opdrachtgevers af, schrijft haar zoons van 1 en 3 uit bij het
kinderdagverblijf en wordt één jaar lang fulltime thuisblijfmoeder . Het
resultaat is een pijnlijk eerlijk boek over moederschap .

2021333556 3
V3

Rebergen, Viora

De reis van je leven

605.9 9789401616003
1

€ 20,99

nov-21

Dit boek is een unieke combinatie van hun adembenemende ervaringen,
persoonlijke verhalen en grappige anekdotes, aangevuld met praktische tips
en handige lijstjes. Opvolger van 'Beter op reis'.

2021260572 3
V3
V4

Samwel, David

Sterk als een leeuw

323.5 9789022588369

€ 20,00

okt-21

2021265633 3
V3
V4

Spits, Frits

Mijn Westside Story

785.4 9789024593088

€ 22,99

okt-21

2021233487 3
V3

Straatmans, Claudia Het grote lifestylewandelboek

982

9789026357787

€ 21,99

nov-21

Waargebeurd. De zoektocht van een jongen naar een nieuw evenwicht,
onder bijzonder moeilijke omstandigheden: adoptie en anorexia nervosa.
David Samwel wordt als baby te vondeling gelegd in Thailand en geadopteerd
door Nederlandse ouders.
In het schemergebied tussen leven en dood ontmoet Spits de overleden
componist Leonard Bernstein. Ze praten met elkaar over de musical West
Side Story, maar ook over hun liefde en hun werk. En natuurlijk over hun
passie: muziek, waarbij Spits terugkijkt op De Avondspits.
Alles over de mooiste wandelingen in Nederland (en daarbuiten) met een
lekkere koffie of een goed glas wijn toe.

2021265443 3
V3
V4

Toebes, Teun

613.4 9789029544382

€ 20,00

nov-21

VerpleegThuis: wat ik leer van mijn
huisgenoten met dementie

13

Op 21-jarige leeftijd maakte Teun Toebes de keuze om op de gesloten
afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Niet alleen om te ervaren hoe
de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar om te laten
zien dat wij ons beeld van dementie moeten aanpassen.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021223074 3
V3
V4

Tonk, Florence

Het verhaal van Nederland: onze
geschiedenis van de prehistorie tot nu

931

9789046828687

€ 24,99

jan-22

Het boek bij de NPO-tv-serie. Biedt een heel nieuwe blik op onze
geschiedenis. Met verrassende historische feiten en overzichtelijke tijdbalken.
En met veel beeldmateriaal.

2021265183 3
V3

Treur, Franca

Mijn Bijbel

230.9 9789044649819

€ 20,00

mrt-22

In Mijn Bijbel onderzoekt Franca Treur in elk hoofdstuk een werkwoord dat ze
uit een Bijbelverhaal destilleert. Samen vormen de hoofdstukken zowel een
gang door de Bijbel als een poging om iets te formuleren over het leven.

2021281523 3
V3

Vahl, Rutger

Jiskefet encyclopedie: van Afkarnen tot 095.1 9789083106588
Zaagmans

€ 37,50

nov-21

Een vuistdik naslagwerk waarin alle bekende typetjes staan. Alfabetisch
gerangschikt op personages, voorwerpen en Jiskefet-uitdrukkingen.

2021244066 3
V3

Veen, Rudolph van

Rudolph's Bakery 2.0: 130 nieuwe
bakrecepten van Rudolph van Veen

629.7 9789021586632
7

€ 34,99

okt-21

In Rudolph’s Bakery 2 deelt hij 130 nieuwe recepten, voor oogstrelend lekkere
cakes, koekjes, taarten en vers brood. De oneindige liefde voor zoete en
hartige juweeltjes van de Meester Patissier is meegebakken.

2021265156 3
V3

Vera Calderón,
Rodolfo,

Máxima: de wording van een koningin

936.4 9789044649994

€ 20,00

nov-21

2021265284 3
V3

Vliet, Iris. van

De kamerplantenbijbel van Mama
Botanica

637.8 9789022594063

€ 24,99

okt-21

Een beschrijving van de lichte kanten van het leven van de koningin, maar ook
de sombere: de verboden liefde van haar ouders; het politieke verleden van
haar vader; en de zelfmoord van haar zus Inés. Ook zijn er onbekende details
over het begin van Máxima’s romance met de huidige koning.
Van groentje to plantenfluisteraar, het ultieme handboek voor iedereen. Met
dit handboek vol tips krijgt iedereen groene vingers.

2021260660 3
V3

Vreugdenhil,
Janneke

Koolhydraatarme bijbel

629.5 9789048859771
5

€ 33,99

okt-21

2021260567 3
V3

Waisman, Robbie

De jongen uit Buchenwald

928.8 9789022591062

€ 20,99

jan-22

2021260758 3
V3

Weuring, Pauline

Lekker makkelijk: simpele en snelle
recepten voor elke dag

629.2 9789090348650

€ 24,95

okt-21

Lekker makkelijk! Is het antwoord op de vraag: wat eten we vandaag? Met
heel veel inspiratie voor het avondeten. Het boek bevat meer dan 100 simpele
en snelle recepten voor elke dag. Van ovengerechten tot salades en soepen.

2021244108 3
V3

Wijnberg, Jeffrey

Ik kan weer lachen: raad en daad van
een psycholoog die zelf een depressie
overwon

606.3 9789021588414
2

€ 20,99

okt-21

Eén op de vijf mensen krijgt te maken met depressieve klachten en Wijnberg
weet als geen ander hoe het is om een depressie door te maken: hij is erzelf
twee keer van genezen. Want dit kan – gelukkig!

2020245806 3
V3

Willekes, Susanne

Slaap! Voor dreumes en peuter: hoe je 615.9 9789000374144
kind doorslaapt 1-4 jaar

€ 20,99

dec-21

Waar haar eerste boek zich richtte op hoe je je baby kan laten doorslapen,
komen nu de kinderen van 1 tot 4 jaar aan bod. Deze levensfase brengt weer
nieuwe slaapproblemen én oplossingen.

2021202080 4
J1

Het heerlijke herfstboek: heel veel fijne
voorleesverhalen over de herfst

9789048861316

€ 19,99

sep-21

Heerlijke dikke voorleesbundel met de allerleukste voorleesverhalen over de
herfst. Met verhalen van o.a. Annemarie Bon, Pieter Feller, Marianne Busser
en Mirjam Oldenhave. 4-8 jaar

2021265703 4
J1
J2

Mijn zelfleesboek voor groep 5

9789021682419

€ 19,99

jan-22

Verhalenbundel. Mix van bekende en gloednieuwe personages in verhalen
over allerlei onderwerpen. AVI E4- M5. Met verhalen van o.a. Arend van Dam,
Marjon Hoffman en Vivian den Hollander. 8+

# Highlights

9789002272585

€ 13,99

nov-21

Eerste deel in een nieuwe YA-reeeks. Liv is gekwetst door de vechtscheiding
van haar ouders, haar zekerheden zijn onderuitgehaald. Nu moet ze leren
voor zichzelf op te komen. 14+

2021265088 4
J1

Aar, Hetty van

14

het naslagwerk voor iedereen die minder koolhydraten wil eten, maar beslist
niet minder wil genieten. Aan de hand van duidelijke en stapsgewijze
instructies laat Janneke Vreugdenhil zien hoe je gerechten maakt met weinig
en langzame koolhydraten,
Waargebeurd. Het aangrijpende verhaal van Robbie Waisman en de andere
‘jongens van Buchenwald’ die het concentratiekamp overleefden.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260138 4
J1

Amant, Kathleen

Anna bij de tandarts

9789044844290

€ 14,95

okt-21

Peuterboekje met een herkenbaar en geruststellend verhaal over een
afspraak bij de tandarts. 2+

2021223127 4
J1
J2

Asterix

Asterix & Obelix: zoek en vind

9789002273490

€ 12,99

sep-21

In het jaar 50 voor Christus is heel Gallië bezet door de Romeinen… Heel
Gallië? Nee! Een klein dorp, bewoond door onverzettelijke Galliërs, blijft
dapper weerstand bieden aan de Romeinse overheersers. Zoekboek. 6+

2021222987 4
J1

Bird, Pip

De enorm eigenwijze eenhoorn: vrolijk
sneeuweenhoornfeest!

9789048319879

€ 14,99

okt-21

Trek je gekste kersttrui aan en haal de kerstboomlampjes uit de knoop! Het is
de week voor kerstmis en Mira en haar beste vrienden maken zich klaar om
de feestdagen samen met hun beste eenhoornvrienden door te brengen. 7+

2021260385 4
J1
J2

Borghuis, Sunna

Pietje, moet je plassen?

9789025775506

€ 14,99

okt-21

2021265764 4
J1

Bower, Susie

De school in het magische maanlicht

9789025882099

€ 17,99

dec-21

2021260659 4
J1

Busser, Marianne

Poeperdje gaat in bad

9789048860715

€ 10,00

okt-21

Zindelijkheid en Sinterklaas is een onverwacht hilarische combinatie!
Thomas is vier en zindelijk, en dan mag hij eindelijk naar de Pietenschool!
Pietje doet van alles, behalve naar de wc gaan. De juf begint zich zorgen te
maken, maar Pietje hoeft echt niet naar de wc! 3+
Flynn is een wees en heeft vreselijke pleegouders. Ze ontdekt een
tweelingzus op een kostschool en daar wil ze ook naar toe. Het lijkt er
vreselijk, totdat ze ontdekt dat een van haar leraren bij het circus heeft
gewerkt – iets waarvan zij al haar hele leven droomt. 10+
Poeperdje gaat lekker in bad. Wat heerlijk is dat, met al die bubbels. Bijna net
zo lekker als een modderbad! Poeperdje kan dan ook niet zo goed kiezen wat
hij nou fijner vindt: schoon worden of juist vies! Als dat maar goed gaat… 2+

2021323122 4
J1

Busser, Marianne

Olifientje en het verdwenen popje

9789048860784

€ 14,99

nov-21

Papa Fant en mama Fant gaan een dagje naar de stad, en dus past opa op
Olifientje. Dat is leuk! Plotseling is Olifientje haar popje kwijt. Pas na een
lange zoektocht vindt ze het gelukkig terug.

2021223145 4
J1
J2

Cazemier, Caja

Circus Fantastini (Toneellezen)

9789048743230

€ 13,99

dec-21

Samen hardop dialogen lezen: toneellezen. Binnenkort is het circusfestival en
iedere circusschool mag met twee acts meedoen. Zal het Maddi en Maikel
lukken om zich te plaatsen voor de wedstrijd? 10+

2021265909 4
J1

Clare, Cassandra

Ketting van ijzer (De laatste uren, dl-2)

9789024597727

€ 24,99

jan-22

2021265759 4
J1

Cousins, Lucy

Een fijn plekje

9789025882112

€ 15,99

jan-22

2021264921 4
J1
J2

Dahl, Roald

Word nooit groot

9789026157769

€ 14,99

jan-22

2021265521 4
J1
J2

Dawnay, Gabby

Had ik maar een octopus

9789045126210

€ 15,99

nov-21

Cortana heeft een legendarisch zwaard in haar bezit. Ze kan het zwaard niet
aanraken zonder zich te branden en er loopt een massamoordenaar rond die
het gemunt heeft op de Schaduwjagers. Ze maakt jacht op de moordenaar.
Wie kan ze nog vertrouwen? Fantasy 15+
Prentenboek. Vier insectenvriendjes zoeken een fijne plek om te wonen.
Ergens met bloemen voor Bij, groene blaadjes voor Lieveheersbeestje, een
vijver voor Libelle en lekker zacht dood hout voor Kever. Maar dat is nog niet
zo makkelijk. 3+
Wat zou er gebeuren als je altijd kind bleef en nooit volwassen werd? Dan
hoefde je in ieder geval niet al die vreselijk verantwoorde grotemensendingen
te doen. Het is gewoon sneu met hoeveel saaiheid volwassenen hun dagen
vullen. Maar het kán ook anders…! Prentenboek. 4+
Prentenboek met acht open armen. Met voorleestekst op rijm. Een meisje
droomt ervan om een huisdier te hebben. En ze weet al precies wat het moet
worden. Van de makers van 'Als ik een dinosaurus had'. 3+

2021265511 4
J1

De Cock, Michael

Bahar Bizar

9789045126654

€ 13,99

okt-21

Bahar heeft twee moeders en geen vader. In de klas vertelt ze dat haar vader
een kikkervis is. En haar ene moeder is een wereldberoemde rockster. Maar
klopt haar verhaal wel? Van de auteur van 'Rosie en Moussa'. 8+

2021260289 4
J1
J2

Dijkstra, Lida

De bol gaat in zee (De bol van Lif)

9789020676129

€ 8,99

sep-21

Lif maakt de bol, het voertuig dat alles kan, steeds mooier. Nu kunnen Lif en
Jop ook onder water varen. En daar is een school vissen in nood. De vissen
zitten gevangen in een gezonken schip. Hoe kan de bol ze redden? Eerste
leesboekje AVI-start 6+

15

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260177 4
J1
J2

Diks, Fred

Spanning in Spanje (Koen Kampioen)

9789020648775

€ 10,00

nov-21

2021265575 4
J1

Donaldson, Julia

Ziekenhuishond

############## € 14,99

okt-21

2021260336 4
J1

Fowler, Aisling

Twaalf en het bevroren bos (Vuurbloed,
dl-1)

9789402709124

€ 17,99

sep-21

2021260211 4
J1

Gemert, Gerard van Verzwegen (Eilandgeheimen)

9789044844467

€ 15,95

jan-22

2021265722 4
J1
J2

Gemert, Gerard van Chaos United staat in de kou! (Chaos
United, dl-3)

9789493189621

€ 15,99

nov-21

Komische graphic novel. Milan, Rosa, Bennie, Fatima en Prof gaan eindelijk
op voetbalreis. Maar door een vulkaanuitbarsting belanden ze niet in Spanje,
maar in Zweden. Dat wordt improviseren. 9+

2021265762 4
J1
J2

Gemert, Gerard van Het geheim van de zwarte piste
(Geheim)

9789025882129

€ 13,99

nov-21

Merijn is met zijn tweelingzus June op skivakantie. Ze oefenen om het hardst
voor de wedstrijd aan het eind van de week. Merijn vraagt zich af of het wel
veilig is, want er zijn steeds vaker lawines in de buurt van de pistes… 8+

2021265942 4
J1
J2

Griffiths, Andy

Ontzettend smerig

9789401473781

€ 13,99

okt-21

Dit boek gaat over alles wat absoluut smerig is!.Een boek vol avonturen over
de taart des doods, een SUPERslak en lol met wc-papier. Nieuw deel in serie
Ontzettend ….... 9+

2021265933 4
J1

Gutman, Colas

Stinkhond is jarig

9789401468145

€ 11,99

sep-21

Stinkhond wil heel graag jarig zijn. Daarom geeft hij een feestje in zijn
vuilnisbak. Iedereen is uitgenodigd. Maar zal er wel iemand komen? En welke
cadeautjes zal hij krijgen? 6+

2021265608 4
J1
J2

Hagen, Hans

De pieto-toets

9789045126913

€ 15,99

okt-21

Juf Merel heeft slecht nieuws. Er is een pietentekort, en daardoor komt het
sinterklaasfeest in gevaar. Willen de kinderen helpen het probleem op te
lossen? Met nieuwe sinterklaasliedjes en vragen en opdrachten. 5+

2021265707 4
J1
J2

Hammerstein,
Mariska

Sinterklaas ABC

9789021682440

€ 9,99

okt-21

Van aankomst tot zingen en zwaaien. In dit ludieke abc komen alle
belangrijke sinderklaasthema's voor. 3+

2021281886 4
J1

Hardeman, Henk

Wie is Adam Westerman?

9789000378500

€ 14,99

nov-21

2021260680 4
J1

Harrison, Michelle

De vloek van de kraaientoren

9789025775681

€ 16,99

nov-21

2021222991 4
J1

Hemming, Alice

De blaadjesdief

9789048319633

€ 13,99

sep-21

Spannend YA-boek voor fans van Boy 7. Als Adam Westerman bijkomt in het
ziekenhuis, heeft hij geen idee wat er gebeurd is. Zijn zus geeft hem
raadselachtige hints, zijn vader zwijgt. Alleen zijn beste vriend Harm helpt
Adam bij zijn zoektocht naar de waarheid. 15+
‘De vloek van de kraaientoren’ van bestsellerauteur Michelle Harrison is een
magisch kinderboek over drie zussen, drie magische voorwerpen en een
verschrikkelijke vloek. Het eerste deel van deze driedelige serie neemt je mee
naar een wereld met een snufje magie. 10+
Een erg grappig verhaal over een eekhoorn die enorm verbaasd is over de
wisseling van de seizoenen. Prentenboek 3+

2021260103 4
J1
J2

Henn, Sophy

De leukste stomste dag ooit

9789024597383

€ 14,99

jan-22

16

Koen mag met Gijs mee op vakantie naar Spanje! Broekie gaat ook naar
Spanje om een voetbalkamp te organiseren. Jammer genoeg liggen hun
campings heel ver uit elkaar, dus zullen ze elkaar vast niet tegenkomen. Of
toch wel? 7+
Prentenboek. Alle zieken op de Kinderzaal voelen zich beter als Fiet de
Ziekenhuishond langs is geweest. En als er een jongen in gevaar is, aarzelt
Fiet geen moment. 4+
Twaalf is een leerling-jager. Wanneer het jagersfort wordt aangevallen en
een jong meisje wordt ontvoerd, wil Twaalf alles doen om haar te redden. Het
wordt een zoektocht door het bevroren bos die haar leven, haar naam en haar
hele wereld zal veranderen…10+
Jeugdthriller. Een dagboek wordt gevonden van een jongen met blijkbaar te
veel fantasie. Waarom heeft hij dit allemaal opgeschreven? Is het echt
gebeurd? En wat is er aan de hand met het huis waar hij woonde? 12+

Een herkenbaar en geestig verhaal voor alle peuters en kleuters. Sem vindt
het de stomste dag ooit. Hij ontdekt dat de dag vol verrassingen zit.
Stampvoeten kan zomaar in een huppeltje veranderen, gezucht in gejuich en
gebrul in een lied. Misschien is Sems dag toch zo stom nog niet… 4+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021354312 4
J1

Huiberts, Marjet

De schminkpietjes

9789048863167

€ 14,99

nov-21

Mano en zijn zusje Kiki mogen voor het eerst als Pietjes mee naar Nederland:
wat spannend! Als ze lekker aan het spelen zijn op de boot, vinden ze een
grote schminkdoos. En daar weten ze wel raad mee!

2021265743 4
J1

Jaski, Kiki

Sjakie en Jopie op voorleesavontuur

9789025881214

€ 15,99

okt-21

Welkom bij Sjakie en Jopie, een fris nieuw kleuterduo in een eigentijdse
setting. Geschreven door twee theatermakers. 4+

2021265750 4
J1
J2

Jonge, Tanja de

Bodyhack

9789025882136

€ 14,99

sep-21

2021222988 4
J1

Kinnear, Nicola

Draken delen NIET!

9789048319466

€ 13,99

sep-21

2021264889 4
J1
J2

Kinney, Jeff

Grappige griezels (Het leven van een
allerbeste vriend, dl-3)

9789026156847

€ 15,99

sep-21

2021260390 4
J1

Klassen, Jon

De rots van boven

9789025774493

€ 16,99

nov-21

Kevins beste vriend Bjorn verdwijnt spoorloos. Kevin weet het zeker: Bjorn is
in levensgevaar. Samen met Anne en Joris gaat hij op zoek. En Kevin
ontdekt al snel dat zijn vrienden en hij niet de enigen zijn die Bjorn graag
willen vinden… 13+
Kan een draak echt leren om te delen? Ruby is een heel brave draak. Ze
houdt zich aan alle drakenregels: ze steelt van IEDEREEN en deelt haar
spullen met NIEMAND. De andere dieren zijn het helemaal zat. Konden ze de
drakenregels maar veranderen... Prentenboek 4+
Je ontmoet zombies, mummies, vampiers, aliens en nog veel meer griezels
in deze humoristische, maar ook angstaanjagende verhalen. Theo’s verhalen
lijken misschien grappig, maar pas op! Durf je nog wel in het donker te gaan
slapen? 8+
Van heel hoog in de lucht… valt er een enorm rotsblok omlaag. Waar zal het
landen?Dit flinke prentenboek bevat vijf verhalen over de schildpad, het
gordeldier, de slang, en de rots van boven. En misschien een alien. 3+

2021265700 4
J1

Koning, Lizette de

Dierenarts Daantje en de verbanddief

9789021682457

€ 13,99

okt-21

2021265515 4
J1

Koolen, Maayken

Morgen gaan we verhuizen

9789045126838

€ 15,99

jan-22

2021265518 4
J1
J2

Kranendonk, Anke

Bok ontsnapt! (Tijgerlezen)

9789045126920

€ 13,99

nov-21

Vrolijk verhaal voor beginnende lezers. Jan is blij. Hij had al een hond en
twee katten, maar nu heeft hij ook een bok als huisdier. Hij heet Appie. Zijn
hok staat in de tuin. Maar niet iedereen is blij met Appie. 7+

2021265758 4
J1
J2

Kromhout, Rindert

Wie achter deze deur verdwaalt

9789025881818

€ 14,99

nov-21

2021223144 4
J1
J2

Lammers, Pim

Ridder Roa en de boze tovenaar
(Ridder Roa, dl-2)

9789048741113

€ 10,50

sep-21

Laurenzo is op bezoek bij een beroemde schrijfster. In haar huis ontdekt hij
een deur die op slot zit. Achter de deur wachten onbekende landen, die je
alleen kunt betreden met een visum. Wat wacht er achter die deur? Er is
maar één manier om daarachter te komen… Geschreven met Tonke Dragt.
In het woud woont een boze heks. En die verandert alle ridders in varkens!
Nu zijn er geen ridders meer om haar te verslaan. Of toch wel? Prinses Roa
is een echte ridder geworden. 8+

2021264995 4
J1

Leonard, M.G.

Gevaar op safari (Dader op het spoor,
dl-3)

9789026156786

€ 15,99

dec-21

2021222885 4
J1

Leonard, M.G.

Sprookje over een tandenborstel: een
verhaal over plastic in de zee

614.62 9789464040777

€ 15,00

jan-22

2021223146 4
J1
J2

Lieshout, Esther van Gamenaam: Wizkid (Toneellezen)

9789048743247

€ 13,99

dec-21

17

Daantje wil later net als haar vader dierenarts worden. Ze helpt hem al
regelmatig met kleine klusjes. Op een dag steelt iemand rollen verband en
pleisters uit de behandelkamer. Met haar hond gaat Daantje op onderzoek uit.
8+
Spectaculair zoekboek over vriendschap en verhuizen. Otis gaat morgen
verhuizen. Alles moet in dozen. Ook voor zijn beste vriend, de kameleon Sam
is er een doos. Maar waar is Sam gebleven? 4+

Alex en zijn oom Ben maken de reis van hun leven. De dieren en het
landschap van Zuid-Afrika zijn al avontuurlijk, maar het wordt pas écht
mysterieus wanneer een passagier dood wordt aangetroffen. Is het een
vreselijk ongeluk of is er meer aan de hand? 9+
Prentenboek met een avontuurlijk en lief verhaal waarin je het probleem van
plastic ontdekt. 4+

Samen hardop dialogen lezen: toneellezen. Tom is helemaal gek op het
online virtual reality spel Wereld van Wiz. In de game is hij WizKid. Het spel
is hartstikke populair, iedereen speelt het. Wizkid wint als eerste speler ooit
de race, maar dan begint het avontuur pas echt … 10+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260284 4
J1

Linneweever,
Christine

De overwinning van Erin (Gouden
paarden)

9789020622751

€ 13,99

sep-21

2021265513 4
J1

Lippincott, Rachael

Bucketlist vol geluk

9789021430508

€ 17,50

sep-21

2021265757 4
J1
J2

Loon, Paul van

Paul van Loon's Foeksia en de
Wensdag (Foeksia de miniheks)

9789025882020

€ 8,99

sep-21

2021223136 4
J1
J2

Loon, Paul van

Pak de boef! (AVI-lezen met Paul van
Loon)

9789048743186

€ 8,99

sep-21

2021265520 4
J1

Lövestam, Sara

Catfish blues

9789045126906

€ 18,99

jan-21

2021260207 4
J1
J2

Maas, Monica

Sinterklaas kijk- en zoekboek (Bobbi)

9789020683967

€ 12,50

okt-21

2021271230 4
J1
J2

Marle, Tijs van

Knots en de langste omweg van de
oertijd (Knots, dl-2)

9789030508236

€ 15,99

nov-21

Als Knots' beste vriend Freddie zijn hele dorp kwijt is, gaat Knots hem helpen.
Het is een groot avontuur met een wollige neushoorn, woeste wasbeertjes en
glimmende zwaardvissen. 8+

2021271251 4
J1

McDonald, Andrew

Echte duiven in broodnood (dl-6)

9789030508298

€ 14,99

nov-21

2021222872 4
J1

McLeod, Myles

Heer ridder Louis en de vreselijke
vrouwe

9789048861477

€ 14,99

okt-21

2021265540 4
J1

Meggitt-Phillips, Jack De wraak van het beest (Bethany en
het beest)

9789045125534

€ 16,99

okt-21

2021264956 4
J1

Meinderts, Koos

Stapelbedbroers

9789089673596

€ 15,95

sep-21

2021265609 4
J1
J2

Mian, Zanib

Planeet Omar: geflopte superheld

9789021436845

€ 14,99

nov-21

De Echte Duiven zijn een team van misdaadbestrijders die overal tegen
slechteriken vechten. Maar het is moeilijk als de burgemeester alle vogels de
toegang verboden heeft. Want er loopt een boosaardig broodmonster rond en
kwaadaardige konijnen.
Heer ridder Louis krijgt te maken met hardnekkige betoveringen en machtige
magie (en aardappels...) én met de snode plannen van zijn binnenkort
vijandigste aartsvijand: de Streepjesridder. Eerste boek in een nieuwe reeks.
9+
Ooit hield de 512 -jarige Peregrinus een beest op zolder. Hij moest het
monster de vreemdste dingen voeren, en in ruil kreeg hij fantastische
cadeaus. Sinds hij en voormalige pestkop Bethany het beest verslagen
hebben, proberen ze hun leven te beteren Tweede deel 10+
Het verhaal van Henk en Rocco, die opgroeien in een volksbuurt in een warm
gezin, eind jaren zestig, verteld door Henk, de oudste van de twee. Hij wil
graag hogerop, maar kan dat wel, een kwartje worden, als je voor een
dubbeltje geboren bent? 10+
Wanneer Omars beste vriend Daniël zichzelf in de nesten werkt op school,
besluit Omar als een echte superheld de schuld op zich te nemen , zodat
Daniël niet in de problemen komt.7+

2021260127 4
J1
J2

Moelands, Kim

Gesnapt

9789020609660

€ 9,95

jan-22

2021265510 4
J1

Mol,Olav

De ontvoering (Snelle Sam)

9789021427034

€ 14,99

nov-21
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Erin, een politiepaard is bang voor honden. Ze komt terecht bij Lieke. Lieke
wil net als Erin dolgraag buitenritten maken. Ze besluit om Erin te helpen met
haar angst, maar hoe kan één meisje succes hebben waar alle specialisten
van de politie hebben gefaald? 9+
YA-roman van de auteur van 'Vijf stappen van jou'. Emily en haar moeder
hadden altijd geluk. Maar het geluk van Emily’s moeder eindigde drie jaar
geleden toen ze bezweek aan kanker. Sindsdien staat Emily’s wereld op zijn
kop.
Het is Wensdag! Dan mag je een wens doen. En kun je worden wat je wilt.
Maar pas op: de wens is niet meer terug te draaien. Foeksia wenst dat ze een
grote heks is. Oei! Wil ze dat echt zijn? Zelfleesboek bij het
Kinderboekenweekthema. 6+
In dit spannende boek voor eerste lezers horen Dolfje en Noura steeds
'boem!'. Ze gaan op onderzoek uit. AVI-start. 6+

Eigentijds verhaal over de rol van sociale media in relaties. De onopvallende
Texas is stiekem verliefd op zijn populaire klasgenoot André, maar hij zou
nooit met hem kunnen praten op school. Hij maakt op instagram een
nepaccount aan en legt zo contact met André. 12+
Sinterklaas en de pietjes zijn weer in het land. Bobbi mag meedoen met de
pietengym en op 5 december krijgt hij een cadeautje. Er is nog veel meer te
zien op de kijkplaten in dit kartonboek. 3+

Evy krijgt een paniekerig telefoontje van haar moeder, die om hulp vraagt.
Midden in het gesprek wordt de verbinding verbroken. Evy weet zeker dat haar
moeder in gevaar is. Samen met haar knappe buurjongen Simeon gaat ze
naar Ibiza om haar te zoeken en dat is niet zonder risico 14+
Door zijn baantje op de nieuwe kartbaan komt Sam steeds meer te weten
over de sport en de karts. Hij gaat ook racen in de nationale kartcompetitie en
dat blijkt niet makkelijk. Als jongste van alle coureurs moet Sam bij races
hard zijn best doen om op het podium te komen. 7+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265731 4
J1
J2

Mollema, Elisabeth

Mo en Tijger redden de dieren

9789048861989

€ 17,98

okt-21

Mo, Toos en Sem gaan dieren redden. En Tijger doet natuurlijk ook mee! Hun
eerste opdracht is om een nieuw huisje te vinden voor een slak die het zijne
verloren is. AVI E3-E5 6+

2021260106 4
J1

Morpurgo, Michael

De jongen en de papegaaiduiker

9789024596188

€ 17,99

sep-21

2021265553 4
J1
J2

Nielsen, Susin

Iets heel bijzonders

############## € 15,99

nov-21

2021265924 4
J1

Nieuwenhof, Juultje. Try not to..
van den

9789024597703

€ 15,99

okt-21

2021260294 4
J1
J2

Nijkamp, Marieke

Als de nacht valt

9789402709216

€ 17,99

jan-22

2021202210 4
J1

Noordraven, Tjerk

De lava zoo (Monster Zoo, dl-3)

9789048857111

€ 16,99

sep-21

2021260657 4
J1

Noordraven, Tjerk

De kerkhofkrijgers (De engste serie
ooit, dl-5)

9789048845927

€ 16,99

okt-21

Allen is vijf jaar oud wanneer hij en zijn moeder op weg naar Engeland
schipbreuk lijden. De vuurtorenwachter van Papegaaiduikerseiland ziet het
gebeuren en redt de jongen en alle opvarenden. Jaren later keert hij terug en
gaat op zoek naar de man die hem heeft gered. 7+
Als Wilburs klas via een uitwisselingsproject een groep Franse leerlingen
ontvangt, komt Charlie bij hem in huis. Charlie blijkt geen jongen, maar een
meisje, Charlotte. Een erg leuk meisje bovendien. Maar Wilbur durft Charlie
niet te vertellen wat hij van haar vindt. 12+
Vrijdagmiddag, vijf leerlingen van de middelbare school Pyramis begeven
zich naar het studiehuis, waar ze voor straf moeten nablijven. Hun surveillant
stelt voor om een spel te spelen. Het spel neemt al gauw een lugubere
wending… Zullen ze dit spel heelhuids overleven? 15+
YA-thriller. Er is een levensgevaarlijk virus. Niemand mag zijn huis verlaten.
Terwijl de voorraden snel slinken en het virus ook de jeugdinrichting Hope
binnendringt, moeten de jongeren zien te overleven. Dat kan alleen als ze
samenwerken, maar kunnen ze elkaar wel vertrouwen?
Op vakantie in Mexico krijgt Jindra een noodoproep van de Orde van de
Monsterwakers. Ze kunnen geen contact meer krijgen met de Monster Zoo op
een vulkaaneiland. Jindra moet ernaartoe om uit te zoeken wat er aan de
hand is. 8+
Het vampierleger van graaf Dracula teistert Parijs. Nera en haar vrienden
proberen de vampiers te stoppen, maar het worden er elke nacht meer.
Gelukkig blijken ze niet de enige vampierjagers te zijn. 10+

2021265702 4
J1

Nymphius, Julia

Bloot

9789021682495

€ 15,99

jan-22

Een krachtig verhaal over een actueel thema: hoe ga je om met sociale druk
in een tijd van social media? 11+

2021265415 4
J1

Ojari, Dan

Robin de roodborst

############## € 14,99

okt-21

Het prentenboek bij de Netflix-kerstfilm van het jaar! Robin Roodborst wordt
als ze uit haar ei komt geadopteerd door een muizenfamilie. Met hen gaat ze
op jacht naar kruimels in het Mensenhuis. 4+

2021265182 4
J1

Op de Beeck, Griet

Jij mag alles zijn

9789044649192

€ 16,99

sep-21

2021223141 4
J1
J2

Os, Erik van

Ik tap een mop!

9789048742752

€ 8,99

sep-21

Over een meisje dat dapper doet wat ze denkt dat van haar verwacht wordt,
zelfs als dat ingewikkelde dingen zijn. Over ouders en kinderen, over verdriet,
over de zoektocht naar alle soorten beter. En over liefde, en wat dat eigenlijk
echt is, of zou moeten zijn. 9+
Moppenboek voor beginnende lezers. AVI start - AVI E3. Met nieuwe moppen
6+.

2021265749 4
J1

Pabst, Inka

1, 2, 3, 4... Help, een krokodil!

9789025882013

€ 15,99

okt-21

Prentenboek. Elfje de krokodil heeft een grote bek met heel veel scherpe
tandjes. Uit haar keel komt altijd lawaai. Wat ze ook doet, iedereen loopt na
vier tellen van haar weg. Tot het gevaarlijke wildzwijn Kaboutertje opduikt. 4+

2021223140 4
J1
J2

Pamelen, Frank van Kijk uit kijk uit voor kriebelkruid (Ik lees
AVI)

9789048743070

€ 8,50

okt-21

Eerste leesboekje. AVI M4. Iedereen kent wel een meester met een moestuin.
Maar wat nu als de klas moet helpen? En de meester waarschuwt voor
kriebelkruid? 7+

2021260607 4
J1
J2

Pearson, Jenny

9789025775223

€ 16,99

okt-21

Lucy repareert kapotte spullen. Maar één ding is niet te repareren: haar
ongelukkige moeder. Ze heeft een idee om samen met haar beste vriend
Sandesh een wereldrecord te breken tijdens de tv-show De recordbrekers.
Want dat kan haar moeder vast weer aan het lachen krijgen. 9+

De razende recordbrekers
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Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021264922 4
J1
J2

Peirce, Lincoln

Niek de Groot scoort punten (Niek de
Groot)

9789026157127

€ 16,50

nov-21

2021265730 4
J1
J2

Pelgrom, Els

Het levende hoofd

9789024597277

€ 18,99

jan-22

2021271133 4
J1

Pfister, Marcus

Frans-Ferdinand wil dansen

9789051168785

€ 14,95

okt-21

2021265721 4
J1
J2

Pilkey, Dav

Dog Man ziet ze zwemmen (Dog man,
dl-8)

9789493189638

€ 14,99

nov-21

2021265726 4
J1

Pollero, Gianna

Monsterdonuts

9789493189652

€ 14,99

jan-22

Eigenzinnig avontuur vol taart en monsters. Grace is een monsterjager, net
als de rest van haar familie. Haar wapens? Explosieve cupcakes, taarten en
koekjes, gebakken door haar zus Danni. 8+

2021265074 4
J1

Ponti, James

Geen brug te ver (Wereldspionnen, dl2)

9789026154638

€ 15,99

nov-21

2021265612 4
J1

Remmerts de Vries,
Daan

Sneeuwwit

9789021435848

€ 17,50

jan-22

Een mol saboteert de Wereldspionnen! In een poging die te ontmaskeren
belanden Sara, Parijs, Rio, Kat en Sydney in San Francisco. Al snel raakt de
groep verzeild in een zenuwslopend avontuur vol riskante missies en
mysterieuze dubbelagenten! 9+
Hervertelling van het bekende grimmige sprookje Sneeuwwitje van de
gebroeders Grimm met illustraties van Mark Janssen. 7+

2021260389 4
J1
J2

Remmerts de Vries,
Daan

Feest met Vos

9789025775575

€ 14,99

sep-21

2021281888 4
J1

Riordan, Rick

Dochter van de diepzee

9789000379194

€ 19,99

okt-21

2021260152 4
J1

Roos, M. de

De Kameleon en de mysterieuze pup

9789020677263

€ 13,99

jan-21

2021223108 4
J1
J2

Rowling, J.K.

Het kerstvarken

9789463361361

€ 24,90

okt-21

2021281874 4
J1

Ruhe, Anna

De erfenis van Villa Evie (De magische
apotheek, dl-6)

9789000374298

€ 16,99

nov-21

2021265600 4
J1
J2

Schotveld, Janneke

Rotkat is jarig (Tijgerlezen)

9789045126937

€ 14,99

nov-21

2021281875 4
J1
J2

Schotveld, Janneke

Sint zit vast: een avontuur van de
dappere ridster

9789000375134

€ 12,99

okt-21
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Niek de Groot, wereldrecordhouder nablijven, is terug met een serie grappen
waarvan je over de grond rolt van het lachen. Minder meesterlijk is hij in
goede cijfers halen. Niek en zijn vrienden maken liever hun leraren het leven
zuur… 8+
Gekko ontdekt een kaal hoofd. Het hoofd ligt in bed en leest boek na boek
terwijl het de bladzijden met een stokje in zijn mond omslaat. Op een dag
schrikt het hoofd wakker uit een droom die hem verdrietig maakt. De gekko
voelt iets van medelijden en hij gunt het hoofd één wens. 9+
Frans-Ferdinand, een walrus, ontdekt dankzij een flamingogroep zijn liefde
voor ballet. Maar is het met zijn logge lijf wel mogelijk om een echte, sierlijke
balletdanser te worden? Een prachtig prentenboek dat laat zien dat de kracht
van dromen sterker is dan de zwaartekracht! 4+
Graphic novel. Als een gestoorde fee de macht krijgt over 22 telekinetische
visjes, loopt de stad groot gevaar. Dog Man en zijn vrienden moeten alles op
alles zetten om iedereen te redden. 9+

Halloween! Wat een raar feest is dit: Vos ziet dieren die als mensen verkleed
zijn, als bontjas, of zelfs als vos… Alsof hij eng is! Gelukkig krijgt dit rare
feest nog een vrolijk staartje, als de angstaanjagende tijger die hem
achtervolgt opeens een lieve meisjesvos blijkt te zijn. Prentenboek 4+
Dit boek is een eerbetoon aan Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee. Ana
Dakkar is eerstejaars aan de Harding Pencroft Akademie waar leerlingen
opgeleid worden tot de beste maritiem biologen. Hoogtepunt van het jaar is
de proef in de oceaan. 12+
Hielke en Sietse vinden een wolvenjong! In het dorp is een grote hond gezien.
Zou die een van de ouders van de welp kunnen zijn? De zoektocht naar de
moeder leidt naar de boerderij van Huizinga. Rond die boerderij gebeuren
hele rare dingen… Wat voert Huizinga in zijn schild? 10+
Nieuw verhaal van de auteur van de Harry Potterreeks. Jack is dol op Ut
Varken, zijn lievelingsknuffel. Maar op kerstavond dit jaar is er iets vreselijks
gebeurd: UV is zoek! Samen met een nieuwe knuffel gaat Jack hem zoeken.
7+
Laatste deel in de reeks. Lucie staat voor de grootste uitdaging ooit. De
magische geuren zijn in gevaar en alleen Lucie en haar vrienden kunnen ze
redden. Hun grootste vijand, Edgar de Richemont, is tot alles bereid om de
geurapotheek voor zich te winnen. 10+
Rotkat heeft geen baasje: liever is hij vrij en blij. Vrienden heeft hij gelukkig
wel, zoals de meeuw Mohammed. Maar op de dag van zijn verjaardag is zijn
beste vriend nergens te bekennen. Voor beginnende lezers.
Sinterklaas is in het land! De ridster vind het een heerlijke tijd. Ze zet haar
laars. Als ze midden in de nacht wakker wordt gaat ze kijken of er al wat in zit.
Ze heeft het gevoel dat ze naar buiten moet. Daar hoort ze sint om hulp
roepen. 7+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265751 4
J1
J2

Schubert, Ingrid

Dikke vriendjes hebben een plan

9789025882167

€ 15,99

nov-21

2021260763 4
J1

Shusterman, Neal

Zeis (Zeis, dl-1)

9789059248427

€ 22,50

sep-21

2021265118 4
J1

Simpson, Dana

Eenhoorn wijst de weg (Evi en
eenhoorn, dl-5)

9789026156397

€ 10,00

okt-21

2021202245 4
J1
J2

Slee, Carry

Juf Braaksel en de mysterieuze
verdwijning

9789048861897

€ 17,99

sep-21

2021260129 4
J1
J2

Slegers, Marlies

Ongewenst

9789020609677

€ 9,95

nov-21

2021265401 4
J1
J2

Smit, Niki

Oh la la Mila

9789026157189

€ 15,99

nov-21

2021223086 4
J1

Smith, Kate Gilby

De verbazingwekkende toekomst van
Alex Niemand

9789048319930

€ 17,99

okt-21

2021260189 4
J1
J2

Spee,Gitte

Aap & mol en de roos

9789020676150

€ 8,99

sep-21

2021223137 4
J1
J2

Spronsen, Elisa van Wat zit er in die zak? (Leren lezen
zoekboek)

9789048743087

€ 13,99

okt-21

2021223143 4
J1
J2

Spronsen, Elisa van Hoe Hors de finale won

9789048743100

€ 12,99

jan-22

Politiepaard Hors wordt inmiddels voor klussen door het hele land ingezet.
Maar dan loopt de voetbalwedstrijd van Jim compleet uit de hand. Hors komt
in actie! 8+

2021233894 4
J1

Stilton, Geronimo

Op pad met Speurlock Holmes: het is
simpel, Stilton (dl-91)

9789464290486

€ 12,99

nov-21

Er wordt een rijk knagerinnetje vermist en haar ouders maken zich grote
zorgen. Ze schakelen niemand minder dan Speurlock Holmes in om op
onderzoek uit te gaan en Geronimo wordt gevraagd om hem te helpen. 9+

2021233784 4
J1
J2

Stilton, Geronimo

Fantasia XVI: de bewakers van Fantasia

9789464290462

€ 26,99

okt-21

2021233895 4
J1

Stilton, Thea

Noorderlicht in Noorwegen (Thea
Sisters, dl-29)

9789464290479

€ 17,99

nov-21

Kersverse keizerin Alina heeft het oude imperium nieuw leven ingeblazen met
haar harmonieuze manier van regeren. Maar helaas duurt deze vredige
periode niet lang; een nieuwe dreiging brengt het magische gebied meteen
alweer uit zijn evenwicht. 9+
Er wordt een pakketje bezorgd op het Topford College, maar niemand
herkent de naam die erop staat; het is niet iemand die op het college zit of er
lesgeeft. Of toch wel? 9+

2021265763 4
J1
J2

Stoffels, Maren

500 appjes die ik niet wil lezen

9789025881795

€ 13,99

sep-21

21

Dikke vriendjes spelen altijd samen. Maar soms gaat dat niet goed en krijgen
ze ruzie. Dan bouwen ze muren in plaats van hutten. Totdat een van hen zich
bezeert en ze het bijleggen. Eerder verscheen: 'Dikke vriendjes durven alles'.
4+
De 16-jarige Citra en Rowan worden uitgekozen om de opleiding tot Zeis te
volgen. Het is wel het laatste wat ze willen, maar als ze weigeren anderen te
doden, zullen ze zelf sterven. Hoe hoog is de prijs voor een ideale wereld?
15+
Evi verzuipt bijna in haar huiswerk: ze moet een boekverslag inleveren, een
grote toets maken en ook nog oefenen voor pianoles. Opgroeien is lastig,
maar eenhoorn wijst de weg. Toch? 8+
Na de zomervakantie gaan Lotte en Thijs naar groep zeven. Helaas is de
sluwe juf Braaksel nog altijd directeur van hun school. Lucas ontdekt dat de
uitvinder van de magische ring nog iets heeft uitgevonden waarmee ze juf
Braaksel voorgoed kunnen laten verdwijnen. 7+
Feline (16) is zwanger. Als Milan erachter komt dat hij de vader is, wil hij er
ook iets over te zeggen hebben, maar Feline weet niet of ze de baby wil
houden. Haar moeder heeft ook haar ideeën over Felines toekomst. Als alles
haar te veel wordt, neemt Feline een wanhopig besluit… 14+
Mila woont samen met haar vader in Hotel Costes in Parijs. Ze is
smoorverliefd op haar vriendje Nino, de zanger van een populaire band. Haar
romantische #summergoals vallen echter in duigen als Nino opbiecht dat hij
deze zomer meedoet aan een datingshow. 10+
Er verschijnt plots een nieuwe klasgenoot op school: Jasper. Hij lijkt de
antwoorden te kennen op al Alex’ vragen. Maar voor hij haar alles kan
vertellen, verdwijnt hij... naar het jaar 2100. Is Alex dapper genoeg om naar
de toekomst te reizen? 10+
Mol vindt een prachtige vaas, die hij met hulp van Aap in zijn hol weet te
krijgen. Maar nu is die vaas zo leeg. Wat zou een roos er prachtig in staan!
Aap wil graag voor Mol op zoek gaan naar een mooie roos, maar in het hele
bos is er niet eentje te vinden… Eerste leesboekje AVI-start
Zoekboek voor kleuters. Vol letters en woorden over de sint. Eenvoudiger dan
AVI-start. Maar je moet wel goed speuren en … lezen! 5+

Op school wordt Esper vreselijk gepest, maar de meester merkt het niet. Na
schooltijd gaat het pesten door via een groepsapp. De klas laat hem geen
seconde met rust. Wat moet je doen als pesten onzichtbaar gebeurt en je
telefoon je vijand wordt? 9+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265754 4
J1
J2

Straaten, Harmen
van

Van wie is die drol? (Top Bob)

9789025882174

€ 10,99

nov-21

Op de stoep voor de voordeur ligt een drol. Bob weet zeker dat hij hem er niet
heeft gelegd. Ook op de stoepjes voor de voordeuren van de buren
verschijnen drollen. Bob bedenkt een list om de dader te vinden. 7+

2021265755 4
J1
J2

Straaten, Harmen
van

Nóg een keer!: voorlezen met Kleintje
Beer

9789025882181

€ 15,99

nov-21

Bundel korte voorleesverhaaltjes voor peuters met bijpassende versjes. 3+

2021271435 4
J1

Strasser, Susanne

Kom, we gaan een boek lezen!

9789089673695

€ 12,50

okt-21

2021281887 4
J1

Sundin, David

Het boek dat niet gelezen wil worden

9789000378951

€ 12,99

okt-21

‘Kom, we gaan een boek lezen!’ roept het kind. Al snel zit iedereen op de
bank: de zebra, de kat, het kind, de hamster en de leeuw. Ze kunnen
beginnen. ‘Wacht!’ hinnikt de zebra. ‘De ooievaar is er nog niet!’ Ha, daar
komt hij juist aan. Zo, nu kunnen ze beginnen. Toch? Kartonboek. 3+
Dit humoristische prentenboek doet er alles aan om niet gelezen te worden.
Want als dit boek gelezen wordt, kunnen er allerlei vreemde en magische
dingen gebeuren….Zweeds kinderboek van het jaar. 4+

2021260391 4
J1

Sutherland, Tui T.

De drakenprofetie (Vleugels van vuur,
dl-1)

9789025775483

€ 16,99

sep-21

Eerste deel in een nieuwe fantasy-serievoor 9+, Zeven drakenstammen zijn al
generatieslang verwikkeld in een uitzichtloze oorlog. Alls hoop is gevestigd op
vijf jonge draken die vrede zullen brengen in het koninkrijk.

2021265508 4
J1

Timmers, Leo

De lieve krokodil

9789045124964

€ 13,99

okt-21

Kartonboek met een stapelverhaal over onvermoede kracht door
samenwerking. Iedereen kan terecht op de lange rug van krokodil: de muis,
het everzwijn, de antilope. Is er ook plek voor een bange neushoorn? 2+

2021265774 4
J1

Tongeren, Carlie van Het is hier helemaal (niet) perfect!

9789463493093

€ 18,99

nov-21

2021265556 4
J1
J2

Umansky, Kaye

Heksenwens

############## € 14,99

sep-21

2021264989 4
J1

Vahlund, Elias

Zonder hoop (Handboek voor
Superhelden, dl-6)

9789089673671

€ 12,50

okt-21

Yara is net geslaagd voor het gymnasium en heeft 2 Grote Doelen: alleen
naar Indonesië om daar de wereld te verbeteren met vrijwilligerswerk én een
succesvolle Instagram en reisblog. Alles lijkt perfect, wat haar volgers niet
zien, is dat haar reis tegenvalt. 15+
Laat je betoveren door het tweede boek over Elsie en Magenta! Na een week
op de toren in het Krommevingerwoud te hebben gepast, is Elsie weer terug
in Kleinbrugge, waar het 1-mei-feest plaatsvindt. Maar feest of niet, ze is
dolblij als Magenta weer voor haar neus staat. 8+
Rozenheuvel is in shock. Zeven kinderen zijn op onverklaarbare wijze
verdwenen, zonder een spoor na te laten. Wat ben je eigenlijk voor superheld
als je de kinderen niet weet te vinden? 8+

2021265602 4
J1
J2

Valckx, Catharina

Don en Sjon brengen geluk (Tijger
lezen)

9789045126272

€ 13,99

nov-21

2021223088 4
J1

Valente, Dominique

Starfell: het verloren koninkrijk

9789048318766

€ 17,99

okt-21

2021265865 4
J1
J2

Van Genechten,
Guido

Mag ik eens in je potje kijken?

9789044844245

€ 17,95

dec-21

2021265996 4
J1
J2

Vanden Heede,
Sylvia

Vos en Haas: de droom van Haas

9789401479752

€ 15,99

okt-21

2021265747 4
J1
J2

Velden, Myron van
der

Het knettergekke plan van Noor en Mila

9789025882211

€ 13,99

nov-21

22

Zes nieuwe korte verhaaltjes in beeld en tekst over een uiterst innemend
koppel: de kleine verenbol Don en de slungeleend Sjon. Don en Sjon hebben
voor alle problemen een oplossing en vinden plezier in kleine dingen. Voor
beginnende lezers.
Voor de allereerste keer mogen magische kinderen zoals Willow naar
dezelfde school als hun niet-magische buren. Maar Willow is achterdochtig.
Ze weet dat de Broeders van Wol duistere plannen hebben. Deel 3 in de
reeks. 10+
Prentenboek met flapjes. Muis is erg nieuwsgierig. Overal wil ze in kijken,
zelfs in de potjes van haar vriendjes. En haar vriendjes? Die willen weten wat
er in het potje van Muis zit. Vergelijkbaar met 'Mag ik eens in je luier kijken?'
2,5+
Haas heeft een droom. Ze wil zo graag een ballerina worden! Nieuw deel in
succesvolle serie. 6+

Ouders die de hele tijd ‘nee’ zeggen op alles wat je vraagt… zo willen Noor
en Mila nooit worden! Op de trampoline bespreken ze hun grootste
geheimen. Daar doen ze elkaar een belofte: vanaf nu zeggen zij op alles ja!
Maar dat is toch wat moeilijker dan ze denken… 8+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265613 4
J1
J2

Veldkamp, Tjibbe

De bijzondere beer

############## € 14,99

nov-21

De bijzondere beer is het verhaal over anders zijn, en toch heel gewoon. Over
vriendschap, liefde en erbij horen. Je gunt iedereen een bijzondere beer.
Prentenboek 4+

2021223139 4
J1
J2

Versteeg, Isabel

Poes op de taart (Ik lees AVI)

9789048743063

€ 8,50

okt-21

Eerste leesboekje. AVI E3. Grappig boek over een aaibaar, lief, onschuldig,
jong katje … Maar dan … 6+

2021223135 4
J1
J2

Visser, Rian

Met aap naar zee (Kleuterlezen)

9789048743162

€ 7,50

nov-21

Eerste leesboekje voor kleuters. AVI-start. Met veel herhaling van woorden.
Aap woont in het bos. Hij heeft een boot en wil naar zee. 4+

2021375226 4
J1

Vonk, Freek

Freek Vonk & Kamili: op zoek naar
bosolifanten

9789082669787

€ 16,99

nov-21

2021260096 4
J1
J2

Walliams, David

Kleine monsters

9789044844177

€ 17,95

okt-21

Samen met Freek Vonk reis ik de hele wereld over en zie ik de meest
bijzondere dieren. Daar leer ik heel veel van. Met m’n krulstaartje hou ik me
overal aan vast en kan me goed verstoppen. Heb je mij nog nooit gezien?!
We zijn nu in Afrika, kom me maar zoeken! Prentenboek, 4+
Prentenboek. Brullie is een kleine weerwolf met een groot probleem. Hij is
niet eng! En dat is best lastig. Zeker op de Monsterschool. Maar misschien
maakt juist dat hem zo uniek? 4+

2021264948 4
J1
J2

Wallis de Vries, Mel

Kansloos

9789026158087

€ 15,99

okt-21

2021260291 4
J1
J2

Werker, Anke

Ik hou van eenhoorns (maar de mijne is
stuk!) (Leren lezen met Kluitman)

9789020676143

€ 8,99

sep-21

2021223134 4
J1
J2

Westera, Bette

Toon in de boom (Kleuterlezen)

9789048743155

€ 7,50

nov-21

Eerste leesboekje voor kleuters. AVI-start. Met veel herhaling van woorden.
Toon ziet een boom. Hij wil een noot. 4+

2021261027 4
J1

Wille, Riet

Als moppen aankloppen

9789462915893

€ 10,95

okt-21

In dit boek voor startende lezers staan een heleboel leuke moppen, raadsels
en grappige beeldverhalen. 6+

2021260205 4
J1
J2

Witte, Marianne

Pietje Pim helpt de Sint (Leren lezen
met Kluitman)

9789020676167

€ 8,99

sep-21

2021265704 4
J1

Wolters, Stefan

Spoedniks zoekt een nieuwe planeet

9789021682532

€ 15,99

nov-21

Pietje Pim zit in groep vier van de pietenschool. Als hij hoort dat Pakjesboot
11 in de problemen is gekomen, wil hij graag helpen. Er zijn te weinig pieten
die de pakjes kunnen rondbrengen. Pietje Pim bedenkt een plan om de Sint te
kunnen helpen. Eerste leesboekje AVI-E3.
Commander Spoedniks heeft een belangrijke missie: een planeet vinden die
net zo fijn is om op te wonen als de Aarde. Maar met elke planeet waar hij
langskomt, is wel wat mis.4+

2021233974 4
J1
J2

Zoete, Hanneke de

De Zoete Zusjes vieren kerst

9789043923088

€ 13,99

nov-21

2021265709 5
J3
J4
2021385613 5
J3
J4

Alles

Een wonderprachtig dier

875

9789021682525

€ 39,99

nov-21

Alles over diversiteit

311

9781801312783

€ 12,99

okt-21

23

Zes jongeren krijgen in hun vakantiehuis een bericht. De anonieme afzender
waarschuwt dat ze binnen moeten blijven om te overleven. Alles moeten ze
over zichzelf vertellen, ook hun geheimen… In het huisje geldt maar één
regel: blijf leven! 12+
Ezra heeft een echte eenhoorn gekregen! Ems is nog maar een veulen. Als
op een dag haar hoorn er opeens af valt, is Ezra in paniek. Want tja, wat is
nou een eenhoorn zonder hoorn? Eerste leesboekje AVI-E3.

Dit jaar gaan Saar en Janna kerst vieren op een wel heel bij zondere manier:
ze mogen namelijk meedoen met de lichtjestocht en de levende kerststal in
de wijk. Maar er komt een grote sneeuwstorm aan! Zal het ze lukken om het
kerstfeest te redden? 4+
Gedichtenbundel. Opvolger van 'Ik wou dat ik een vogel was'. Met dit keer 366
dierengedichten. Met illustraties van Britta Teckentrup. 6+

Hoe verschillen we van elkaar? En hoe lijken we op elkaar? Op deze en nog
meer interessante vragen krijg je een antwoord in dit boeiende boek waarin
we alle soorten diversiteit vieren! 8+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021260075 5
J3
J4

Baeten, Marja

629.7 9789044842333
Waar komt die banaan vandaan?:
groente en fruit (Ik zie, ik zie wat jij niet 4
ziet)

€ 15,95

dec-21

2021364726 5
J3

Behar, Susie

Op de boerderij (Ontdek het geheim)

631

9789086649150

€ 15,00

dec-21

2021364727 5
J3

Brown, Carron

Op de bouwplaats (Ontdek het geheim) 692

9789086649167

€ 15,00

dec-21

Wat gebeurt er op een bouwplaats? Houd je zaklamp achter de bladzijde en ontdek
het! Op de bouwplaats is het erg druk. De kraanbestuurder zit hoog in de lucht. De
graafmachine graaft diep in de grond. 4+

2021364728 5
J3

Brown, Carron

In het ziekenhuis (Ontdek het geheim)

617.1 9789086649174

€ 15,00

dec-21

Wat gebeurt er in een ziekenhuis? Houd je zaklamp achter de bladzijde en ontdek
het! 4+

2021281879 5
J3
J4

Buller, Laura

Kastelen

718.2 9789000377718

€ 20,99

sep-21

Reis terug door de tijd om de 29 meest bijzondere kastelen ter wereld te
ontdekken (o.a. kasteel Loevestein), van de hoogste torentjes tot de
groezeligste kerkers. Ontdek hoe kastelen in de loop der tijd zijn veranderd. 9+

2021202081 5
J3
J4

Busser, Marianne

De verhaaltjesboom

875

9789048860760

€ 14,99

aug-21

Een verhaaltje over een varken zonder krul in zijn staartje, over een dino-ei zó
groot dat het de hele kamer vulde en over een prachtige, goedgebekte
papegaai. Eerder: De versjesboom . 4+

2021202079 5
J3
J4

Busser, Marianne

Van snoepjesproever tot
matrassentester

875

9789048860739

€ 7,99

sep-21

2021260685 5
J3
J4

Carle, Eric

Eric Carle's grote dierenboek

592.1 9789025775308

€ 15,99

okt-21

2021364744 5
J3

Chapman, Simon

Expeditie Himalaya (Dagboek van een
ontdekkingsreiziger)

962

9789086649099

€ 16,00

jan-22

2021364745 5
J3

Chapman, Simon

Expeditie regenwoud (Dagboek van
een ontdekkingsreiziger)

596.8 9789086649105

€ 16,00

jan-22

2021364746 5
J3

Chapman, Simon

Expeditie Savanne (Dagboek van een
ontdekkingsreiziger)

596.8 9789086649112

€ 16,00

jan-22

2021222902 5
J3

Corrigan, Sophie

De (niet) enge dieren

592

9789464040616

€ 16,00

okt-21

2021265560 5
J3
J4

Crumpton, Nick

Waarom kan een paard niet boeren?

618.4

############## € 14,99

nov-21

In dit boek maken kinderen door middel van grappige versjes kennis met de
leukste beroepen. Wil jij matrassentester worden, of uitvinder, of zelfs
snoepjesproever? Wij zijn benieuwd! Met fantastische illustraties van Mark
Janssen. 4+
Een prachtig geïllustreerd dik prentenboek vol dieren. Van walvissen en
paarden tot minder bekende dieren, elk dier komt prachtig tot leven in de stijl
die we van Eric Carle zo gewend zijn. Bovendien zijn de dieren voorzien van
interessante, onverwachte en leuke weetjes. 3+
In de serie ‘dagboek van een ontdekkingsreiziger’ ga je op verkenning en lees
je alles over ’s werelds bijzondere ecosystemen. Simon is op weg naar het
Himalaya-gebergte in Zuidwest-China. Zijn tocht begint bij de rivier de
Salween en voert via naaldbossen omhoog naar het berggebied. 9+
In de serie ‘dagboek van een ontdekkingsreiziger’ ga je op verkenning en lees
je alles over ’s werelds bijzondere ecosystemen. Simon vliegt naar het eiland
Borneo in de Zuid-Chinese Zee. Hij reist per boot en vliegtuig en maakt
wandeltochten door een van ‘s werelds oudste regenwouden. 9+
In de serie ‘dagboek van een ontdekkingsreiziger’ ga je op verkenning en lees
je alles over ’s werelds bijzondere ecosystemen. Simon reist door Botswana,
in het zuiden van Afrika, door de moeraslanden van de Okavango-delta naar
de open savanne en halfwoestijn van Namibië. 9+
Spinnen zouden 's nachts in je mond kruipen, haaien DE HELE TIJD erop uit
zijn jou op te eten. Fake news! Juist deze dieren hebben vreselijk leuke,
slimme en mooie eigenschappen. Dit boek laat je alle fabels en
spookverhalen zien, en vertelt je vervolgens de waarheid. 7+
Word ook een paardenexpert. Dit boek vol vrolijke, verrassende en
vermakelijke paardenfeiten doet je vast hinniken! In dezelfde serie
verscheen: 'Waarom klimt een kat in de gordijnen?' 7+

2021410966 5
J3
J4

Dam, Minke van

Van schaap tot sjaal (Kijkdoos)

685.1 9789086646975

24

€ 20,00

dec-21

Komen komkommers uit een fabriek? Waarom zitten er pitten in een appel?
Zijn rozijnen fruit of snoep? Eerst geven kinderen een antwoord. Daarna zie je
en lees je het echte antwoord. Eerder verscheen: 'Wie maakt die vieze trein
schoon?' 5+
Wat gebeurt er op een boerderij? Houd je zaklamp achter de bladzijde en ontdek
het! Een boer is druk in alle seizoenen van het jaar. 4+

Boeren houden schapen voor de melk en voor het vlees. Maar ook voor de
wol. In de zomer scheert de schaapscheerder de vacht eraf. Daar wordt
warme kleding van gemaakt. Hoe dat gaat lees je in dit boek. 7+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265724 5
J3
J4

Dees, Sarah

Briljante Lego ideeën: bouw vindingen
met steentjes die je hebt

624.1 9789493189614
9

€ 18,99

okt-21

Perfect boek voor alle LEGO Masters: maak technische bouwwerken van
tandwielen, elastiekjes… en je eigen LEGO steentjes. Van bewegend
speelgoed tot werkende machines. Alles is mogelijk. 7+

2021364751 5
J3

Dickmann, Nancy

Waarom zijn flamingos roze? (Goeie
vraag!)

598.8 9789086649211

€ 15,00

dec-21

Er zijn een heleboel gekleurde vogels. Maar waarom zijn flamingp's knalroze?
Een boek vol vragen en antwoorden. Voor moeilijke lezers. 9+

2021364750 5
J3
J4

Dickmann, Nancy

Waarom valt een spin niet van het
plafond? (Goeie vraag!)

592.7 9789086649204

€ 15,00

dec-21

Spinnen leven overal. Ook in onze huizen. Hoe komt het dat ze over het
plafond kunnen lope? Een boek vol vragen en antwoorden. Voor moeilijke
lezers. 9+

2021364736 5
J3
J4

Dickmann, Nancy

Hoe kan een koe staand slapen?
(Goeie vraag!)

633.6 9789086649228

€ 15,00

dec-21

Mensen slapen liggend. Een koe slaapt staand. Waarom? Een boek vol
vragen en antwoorden. Voor moeilijke lezers. 9+

2021364676 5
J3
J4

Duling, Kaitlyn

Leeuwen (Dieren in het wild)

598.95 9789086648894

€ 15,00

jan-22

2021364711 5
J3
J4

Duling, Kaitlyn

Kangoeroes (Dieren in het wild)

598.99 9789086648870

€ 15,00

jan-22

Wat weet jij van dieren in het wild? Ontdek in dit boek waar en hoe leeuwen
leven. Op de Afrikaanse savanne voelen ze zich thuis. In dit boek lees je o.a.
hoe hard een leeuw kan brullen en waarom leeuwen goed kunnen zien in het
donker.
Wat weet jij van dieren in het wild? Ontdek in dit boek waar en hoe kangoeroes
leven. Op de grasvlakte van Australië voelen ze zich thuis. In dit boek lees je o.a.
Waarom kangoeroes zo goed kunnen springen en wat ze overdag doen. 7+

2021364712 5
J3
J4

Duling, Kaitlyn

Bizons (Dieren in het wild)

598.92 9789086648887

€ 15,00

jan-22

Wat weet jij van dieren in het wild? Ontdek in dit boek waar en hoe bizons leven. Op
de prairie in Noord‐Amerika voelen ze zich thuis. In dit boek lees je o.a. hoe bizons in
de sneeuw eten vinden en voor welke dieren een bizon wegrent.

2021265719 5
J3
J4

Engholm, Bengt-Erik Van aap tot sapiens: het verhaal van de 574
mens

9789493189423

€ 15,99

nov-21

2021364759 5
J3
J4

Flavell, Liz

Je puberteit is een feit!

416.25 9789086649341

€ 19,00

feb-22

Combinatie van strip en geschiedenis. Lang geleden brachten onze
voorouders hun tijd slingerend in bomen door. Heel wat eeuwen later bouwen
we nu auto's, robots en computers. Wat is er in de tussentijd precies
gebeurd?
In dit boek kom je alles te weten van hormonen en haargroei tot puistjes en
seks. Door toffe feiten over je lichaam en interessante cijfers kom je erachter
dat puberteit absoluut niks engs is. 14+

2021260608 5
J3
J4

Froese, Tom

Mummies ontrafeld: ontek alles over de 922.1 9789025775391
mummies in het oude Egypte

€ 14,99

okt-21

2021244146 5
J3
J4

629.7 9789021584478
Glaudemans, Anouk Heel Holland Bakt seizoen 2
kinderbakboek: de leukste bakrecepten 7
voor jonge thuisbakkers

€ 22,50

sep-21

2021410971 5
J3

Gog, Marian van

Een plek om te bidden (Kijkdoos)

230.3 9789086647668

€ 20,00

dec-21

2021410969 5
J3
J4

Gog, Marian van

De eerste stad (Kijkdoos)

719.2 9789086646982

€ 20,00

dec-21

2021260683 5
J3
J4

Gons, Babs

Het begint met een droom: 20
heldinnen die Nederland kleur geven

903.1 9789025775568

€ 16,99

jan-22

25

Alles wat je maar weten wilt over mummies in het oude Egypte en
archeologie. Van de vele rituelen die erbij kwamen kijken tot hoe belangrijk de
Nijl was en welke Egyptische goden er waren en wat zij betekenden, alles
komt voorbij. 7+
Vrolijke confettikoekjes, een supermooie regenboogtaart voor een
kinderfeestje en lekkere (gezonde) traktaties voor in de klas of gewoon
zomaar. Leuk om te doen, en jong geleerd is oud gedaan. Voor kinderen
vanaf 7 jaar, om zelf te bakken of met een beetje bakhulp.
In dit boek maak je kennis met een aantal gebedshuizen. Je leest hoe
mensen daar bidden en wat er nog meer gebeurt in het gebedshuis. 7+

Een stad is een plek waar veel mensen bij elkaar wonen. De eerste steden
ontstonden in de tijd van de ridders. Mensen verkochten eten en spullen op
een markt. Die markten werden druk bezocht. Steeds meer mensen bleven bij
zo'n markt wonen. 7+
Een inspirerend en informatief boek waarin toegankelijk over de levens van 20
heldinnen uit de geschiedenis van het Nederlands koninkrijk wordt verteld.
Met o.a. Kenau Simonsdochter, Harriëtte Verwey en activiste Faiza Oulahsen.

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021364758 5
J3

Gravett, Chris

Wapens & wapenuitrusting
(Geschiedenis in detail)

399.64 9789086648764

€ 19,00

jan-22

2021265987 5
J3
J4

Griffiths, Andy

Het tweede waanzinnige moppenboek

846

9789401479431

€ 12,99

sep-21

2021260606 5
J3

Groot, Annemiek de Toen het oorlog was: 1914-1918

927.5 9789025775094

€ 25,99

nov-21

2021364754 5
J3
J4

Harman, Alice

Klimaat in gevaar: waar wachten we
op?!

556

9789086648474

€ 19,00

jan-22

2021265386 5
J3

Hoeksema, Rick

Het grote geheime boek

622.1 9789050118330

€ 17,95

nov-21

2021260139 5
J3
J4

Jensen, Stine

De filotective

100

9789020622768

€ 16,99

okt-21

2021265810 5
J3
J4

Julian, Theresa

De moppenmachine: zo verzin je zelf
de allerleukste grappen

846

9789492901767

€ 12,99

sep-21

2021281895 5
J3
J4

Kenington, Tim

Dit boek zit vol met hersenen: hoe
werken hersenen: van dier tot robot

622.5 9789000380169
2

€ 15,99

nov-21

2021364710 5
J3

Kenney, Karen

Papegaaien (Dieren in het wild)

598.8 9789086648863

€ 15,00

jan-22

Wat weet jij van dieren in het wild? Ontdek in dit boek waar en hoe papegaaien
leven. In het regenwoud voelen ze zich thuis. In dit boek lees je o.a. waarom een
papegaai gekleurde vleugels heeft en waarom hij hoog in de boom nesten maakt. 7+

2021281881 5
J3
J4

Kidsweek

Kidsweek moppenboek /deel 9-kleuren 846

€ 5,50

nov-21

In dit nieuwe moppenboek van de leukste krant van Nederland vind je de
allerleukste moppen en raadsels over kleuren. Dus trek je lolbroek en je
grapjas aan en maak iedereen aan het lachen.

2021265813 5
J3
J4

Kuipers, André

Atlas van de aarde: reis om de wereld
met de Kleine astronauten

€ 16,99

nov-21

In 90 minuten een reis om de wereld maken? Het kan! Vlieg mee aan boord
van een raket. Het uitzicht op onze aarde is mooier dan je kunt dromen! Met
foto's die door André Kuipers zijn gemaakt. 5+

2021260057 5
J3

Lloyd, Christopher

De Britannica Kinderencyclopedie over 41
alles wat we nog niet weten

9789401476331

€ 29,99

sep-21

2021260076 5
J3
J4

Mack

Vulkanen en aardbevingen: de aarde in 567.2 9789044844412
beweging (Wow)

€ 19,95

okt-21

Een fantastische verzameling weetjes, lijstjes en vragen! Zoek mee naar de
antwoorden op vragen die de wetenschap nog steeds heeft.
Maak kennis met de experts die een inkijk geven in hun onderzoek. Met meer
dan 1000 illustraties, foto's en kaarten!
Vulkanen en aardbevingen zijn adembenemend. Ze verwoesten steden, maar
zonder vulkanen zou er geen leven op aarde zijn. Lees over lavastromen en
zwaveldampen, over beroemde uitbarstingen en over schokvrije gebouwen. 5+

2021265547 5
J3
J4

Martin, Marc

Meesters in vermomming: ontdek
593
dieren die imiteren en zich camoufleren

############## € 14,99

dec-21

9789000378005

659.8 9789493236097
9
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Geschiedenis in detail biedt je een uniek kijkje in het verleden. Aan de hand
van interessante weetjes en illustraties vol details ontdek je steeds iets
nieuws. Een longbow of een piek en musket, een repeteergeweer of een
karabijn,Weet jij welke wapens en wapenrusting de meest doeltreffende zijn?
Moppen tot in het oneindige, perfect voor alle fans van De waanzinnige
boomhut !. Leuke klassiekers en originele grapjes. Boordevol gekke
tekeningen. 7+
Een prachtig verzorgd non fictie-kinderboek over de Eerste Wereldoorlog. Dit
informatieve boek heeft oog voor het internationale verloop van de oorlog,
maar vooral ook voor de situatie in Nederland en België. Een uitgave vol
historische fotografie en fullcolour-illustraties.
In dit boek lees je over de invloed van politiek en bedrijven op de klimaatcrisis
en over de vele misvattingen die er bestaan. Maar je leest vooral over
mogelijke oplossingen voor een betere en schonere wereld. 10+
Dit boek is voor alle kinderen van nu, die opgroeien in een virtuele, digitale
wereld en soms vergeten hoe gaaf het buiten is. Meer dan 80 ontdekkingen
en avonturen voor kinderen vanaf 8 jaar - Buitenactiviteiten, uitvindingen en
geheime codes
Waarom moest Sokrates de gifbeker leegdrinken? Wat deed Mary
Wollstonecraft op een schip vol gestolen goud? Waar hadden Wittgenstein
en Popper ruzie over? In deze filotective los je als een echte speurneus
spannende raadsels op. 10+
Word de allergrootste grappenmaker van de klas en je familie met dit
superleuke moppenboek dat je laat lachen én je leert grappig te zijn. Ontdek
hoe je je eigen grappen, moppen en taalgrapjes kunt bedenken en leer alles
over humor. 10+
Elke dag gebruik je jouw ultieme supercomputer… je hersenen. In dit visueel
aantrekkelijk vormgegeven boek ontdek je welke opmerkelijke dingen jouw
brein allemaal kan. 10+

Zoekboek. Eerst wordt uitgelegd hoe een dier zich vermomd. Daarna volgt
een zoekplaat. Twaalf dieren komen aan bod, van de ijsbeer tot de
orchideebidsprinkhaan en van kameleons tot mimische octopussen. 7+

Vooraankopen boekenbeurzen / Standing- Order titels (oktober 2021)
2021265941 5
J3
J4

Masters, Mathilda

321 superslimme dingen die je moet
weten over wetenschap

70

9789401473736

€ 20,50

feb-21

Nieuw deel in de serie 321-de leukste weetjesboeken. Met verbluffende
weetjes over wiskunde, biologie, fysica, de ruimte, robotica, psychologie en
nog veel meer. 9+

2021364755 5
J3
J4

Moss, Miriam

Kastelen & vestingen (Geschiedenis in 718.2 9789086648757
detail)

€ 19,00

jan-22

Geschiedenis in detail biedt je een uniek kijkje in het verleden. Aan de hand
van interessante weetjes en illustraties vol details ontdek je steeds iets
nieuws. Burcht, fort, vesting, kasteel, paleis … Ken jij het verschil? 10+

2021260099 5
J3
J4

Northfield, Gary

Gigagrappig quizboek (Julius Zebra)

621.7 9789024597680

€ 10,00

sep-21

2021260265 5
J3
J4

Oud, Pauline

Wat voel jij? (Kriebels in je buik)

415.3 9789044844405

€ 15,95

dec-21

In dit boek vind je meer dan honderd quizvragen over de geschiedenis van de
Romeinen, Grieken, Britten en Egyptenaren. Verras je ouders met de kennis
die je samen met Julius Zebra hebt opgedaan en versla je vrienden in
gladiatorstijl! (Maar dan wel zonder bloedvergieten, hè?) 7+
Informatief boek rond het thema emoties. Wat voel jij? En voelt een ander dat
ook? Welke woorden zijn er voor wat je allemaal kunt voeten? Met spelletjes
en vragen. 3+

2021312936 5
J3
J4

Paramor, Jordan

Sex Education: eerste hulp bij het leven 615.5 9789048862672

€ 14,99

okt-21

Otis, Maeve en hun vrienden wilden graag meer leren over elk aspect van
moderne liefde. Het resultaat? Deze eerlijke, inclusieve en informatieve gids
met no-nonse seksuele voorlichting. Populaire Netflix-serie. 15+

2021410974 5
J3

Ridder, Isabelle de

Griep (Kijkdoos)

605.11 9789086647651

€ 20,00

dec-21

2021265604 5
J3
J4

Schmidt, Annie M.G. Zwartbessie

875

9789045127033

€ 15,99

nov-21

Griep krijg je van iemand anders die griep heeft. Dat gebeurt vooral in de
winter, als veel mensen binnen bij elkaar zitten. Soms is er een griepgolf. In
dit boek lees je wat dat is. Je leest meer over de griepprik en waarom handen
wassen zo belangrijk is! 7+
Het gedicht over de depressieve kip Zwartbessie in prentenboekuitvoering
met illustraties van Annemarie van Haeringen.

2021281891 5
J3

Tordjman, Nathalie

Het complete bomenboek

588.1 9789000379750

€ 15,99

okt-21

Ontdek de fascinerende wereld van bomen. Hoe ontstaat een boom? Wat
kunnen bomen allemaal? Gedetailleerd geïllustreerd naslagwerk voor 8+. Met
thematische spreads, zoek- en vindpagina's, tips, quizjes en activiteiten.

2021265728 5
J3

Vestre, Katharina

Het dierenrecordboek

592.1 9789045126388

€ 18,99

okt-21

Origineel kijk- en leesboek vol interessante feiten en vaak hilarische weetjes.
De dieren in dit boek zijn op een unieke manier gerangschikt. Wie is
kampioen zwemmen? Wie laat de beste scheten? Wie springt het verst? 8+

2021265752 5
J3
J4

Visser, Rian

Alle wensen van de wereld

875

€ 15,99

okt-21

Gedichten voor jong en oud over grote én kleine, fijne én moeilijke dingen,
wegkruipen, moed, hoop, wijsheid, en nog veel meer.

9789025882259
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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:
121
71
32
20

bedrag:
€ 2.482
€ 1.437
€ 718
€ 467

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
125
67
56
43

bedrag:
€ 1.799
€ 918
€ 929
€ 712

titels:
140
56
52
20

bedrag:
€ 2.871
€ 1.141
€ 1.189
€ 433

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
127
64
61
40

bedrag:
€ 1.901
€ 903
€ 1.031
€ 665

titels:
391
194
119
62

bedrag:
€ 8.029
€ 3.954
€ 2.687
€ 1.385

module:
J1
J2
J3
J4

titels:
390
195
164
119

bedrag:
€ 5.715
€ 2.702
€ 2.780
€ 1.991

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

