


 
Voor u ligt het nieuwste boekenaanbod van ’s werelds sterkste 
merken.
 
We beginnen met enkele kartonboekjes én een flapjesboek van  
Disney© Baby, voor de allerkleinsten onder ons. Deze boeken zĳn 
mooi en kwalitatief uitgevoerd - en fĳn geprĳsd - met op iedere  
pagina de herkenbare Disney-figuren. Ook verschĳnt dit najaar het 
Paw Patrol geluidenboek, naar de populaire tv-serie die dagelĳks te 
zien is op Nick Jr.   
In 2019 zĳn we ook gestart met Bing - het vrolĳke konĳntje dat,  
vergezeld door zĳn steun en toeverlaat Flop, allerlei avonturen  
beleeft en belangrĳke (levens)ervaringen opdoet. Bing gaat over de 
grote en kleine dagelĳkse momenten die voor peuters en kleuters zó 
herkenbaar zĳn. 
 
“In een steeds onzekerder en complexere wereld helpt Bing  
kinderen hun identiteit te ontdekken”

De animatieserie Bing wordt in Nederland sinds 2016 uitgezonden op 
NPO Zappelin en in België sinds 2015 op Ketnet. Ook heeft Bing een 
eigen YouTube-kanaal dat het afgelopen jaar een groei heeft door-
gemaakt in kĳktĳd van maar liefst 500%! Onlangs won Bing ook de 
felbegeerde Property of the Year Award 2019 op de Bologna Licensing 
Fair en is Bing genomineerd voor Best Animated Character bĳ de  
Licensing International Awards.

Daarnaast zĳn wĳ trots te kunnen melden dat wĳ een samen- 
werking zĳn aangegaan met hét nieuwe KidsKommunity Zoobiyoo; 
een innovatief platform dat peuters en kleuters spelenderwĳs in  
aanraking brengt met onderwerpen verbonden aan het milieu.  
Kids (en ouders!) maken middels een boekenreeks kennis met 
verschillende personages over de hele wereld, én — zonder met het 
vingertje te wĳzen – op een speelse wĳze al op jonge leeftĳd bewust 
gemaakt over het milieu. We starten met het prachtig  
geïllustreerde prentenboek Koos zoekt een huis.
 

In 2019 is LEGO® de campagne gestart ‘LEGO, Rebuild the world’. Een 
campagne waarbĳ kinderen leren problemen op te lossen door crea-
tief te zĳn. In november verschĳnt het boek ‘LEGO 100 manieren om 
de wereld te verbeteren’ - met 100 leuke en inspirerende ideeën om 
de wereld net even iets mooier en vriendelĳker te maken.
 
Verder treft u in deze aanbieding uiteraard weer boeken aan van 
andere sterke merken als Minecraft en Fortnite. Boeken waarmee 
we aansluiten op de belevingswereld van kinderen, hun creativiteit 
stimuleren, ze nieuwsgierig maken naar de wereld van morgen én 
waarmee we kinderen aan het lezen krĳgen. Want daar doen we  
het voor.
 
Een warme najaarsgroet!
 
Marĳn Koets en Sanneke van de Pas

 



Herontdek zeven beroemde Disney© films  
aan de hand van dit vrolijke flapjesboek! 

Op elke pagina maak je kennis met de geliefde 
personages en ontdekken peuters welke figuren 
er nog meer zijn verstopt. Bovendien verbergen 
de flapjes nog enkele verrassende voorwerpen. 
Ideaal om samen op speurtocht te gaan!

Met dit stevige kartonboekje kunnen kinderen urenlang 
kijken en ontdekken. 

Lees het rijmpje voor en zoek samen met je peuter naar 
het voorwerp of het Disney© personage, of laat je kind 
plaatje na plaatje ontdekken. De schattige illustraties 
brengen de geliefde wereld van Disney© opnieuw tot leven.

Ontdek op elke pagina een rijmpje en  
allerlei vrolijke voorwerpen! 

Bovendien zal je een heleboel geliefde personages uit de 
wereld van Disney© tegenkomen. Een stevig kartonboek in 
handig formaat om samen op verkenning te gaan! 
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9 789059 248670

Titel: Disney Baby – Laten we spelen! ISBN: 9789059248670 NUR: 271
Leeftijd: 1+ Aantal pagina’s: 20 Uitvoering: kartonboek Formaat: 171 x 171 mm mm
Verschijningsdatum: 25-09-2020 Prijs:  € 7,509 789059 248656

Titel: Disney Baby – Zoek en Vind flapjesboek  ISBN: 978905924 8656 NUR: : 271
Leeftijd: 2+ Aantal pagina’s: 14 Uitvoering: kartonboek Formaat: 203 x 203 mm
Verschijningsdatum: 25-09-2020 Prijs:  € 12,99

Titel: Disney Baby – Beste vrienden ISBN: 9789059248663 NUR: 271
Leeftijd: 1+ Aantal pagina’s: 20 Uitvoering: kartonboek Formaat: 171 x 171 mm
Verschijningsdatum: 25-09-2020 Prijs:  € 7,50 9 789059 248663



Wat een bende is het in Avonturenbaai!  
Volg in dit leuke geluidenboek van Paw Patrol de 
avonturen van Rocky, Skye en de andere pups 
in hun missie om de straten van Avonturenbaai 
weer netjes te maken.

Ding-dong! Druk op de deurbel en ontdek drie 
grappige geluiden. Wie staat er achter de deur? 
Lees het verhaal en ontdek de acht pup-geluiden 
terwijl je leest. Een interactieve en avontuurlijke 
reis door Avonturenbaai!
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Titel:  Ding dong, hier is Paw Patrol! ISBN: 978 90 5924 864 93 Leeftijd: 2+ NUR: 272 
Formaat:199 x 225 mm  Aantal pagina's: 10 Uitvoering: kartonboek  
Verschijningsdatum: 25-09-2020 Verkoopprijs: € 12,99





Om het hoekje, hier niet ver vandaan... speelt 
Bing in de sneeuw vandaag!

Het sneeuwt en Bing kan niet wachten om zijn 
gloednieuwe Hoppity Raket Slee mee naar buiten 
te nemen om met zijn vrienden te gaan sleeën. 
Maar Bing is zo opgewonden om te spelen in de 
sneeuw dat hij vergeet te luisteren naar Flop. 
Uh-oh! Gaat dat wel goed? 

Een prachtig nieuw prentenboek over het plezier 
van het spelen in de sneeuw, gebaseerd op de 
bekroonde tv-serie Bing.

Bing staat voor het vinden van de grote verhalen in de kleine momenten van 
een kleuterleven. Of het nu gaat om het verliezen van je lievelingsknuffel, of 
om het leren delen met anderen.
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Titel:  Bing in de sneeuw Auteur: Denise Cassar, Mikael Shields en Claire Jenning
Illustrator: Rebecca Gerlings ISBN: 9789030507703 Leeftijd: 2+ NUR: 273  
Formaat: 265 x 259 mm  Aantal pagina's: 32 Uitvoering: Hardcover  
Verschijningsdatum: 20-10-2020 Verkoopprijs: € 14,99
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Maak kennis met de meest eigenwijze, lieve en stoere koala ooit! Koos de Koala is onderdeel 
van hét nieuwe KidsKommunity Zoobiyoo, een innovatief platform dat peuters en kleuters 
spelenderwijs in aanraking brengt met onderwerpen verbonden aan het milieu. Kids en ouders 
maken middels een boekenreeks kennis met verschillende karakters over de hele wereld, die elk 
met een ander milieuprobleem te maken hebben. 

Iedereen weet dat het niet goed gaat met onze aarde, maar weinig kunnen precies uitleggen hoe het zit 
of wat we eraan kunnen doen. Zoobiyoo komt met een boekenreeks waarin op een speelse manier de 
milieuproblematiek wordt aangekaart. Zowel kind als ouder wordt geïnformeerd, met als doel een zaadje te 
planten om het in de toekomst anders te doen. 

Naast de boekenreeks komt er een online YouTube-serie, gave content en actie, en je kan 24/7 
terecht bij de online KidsKommunity, waar je alles te weten komt over het milieu, dieren en de 
natuur. En ontdek hoe je zelf (vaak heel eenvoudig) al je steentje bij kunt dragen. Help jij Koos mee 
om zijn avontuur te vertellen aan onze jongste generatie? Samen kunnen we namelijk  
wel het verschil maken. Want... er is geen planeet B. 

Liselot en Yondi werden tijdens hun reis door Australië 
geconfronteerd met de natuur die flink werd aangetast. 
De bosbranden, ontbossing en de slechte staat van 
het koraal, daar moest verandering in komen! Twee 
jaar zijn ze nu bezig met de ontwikkeling van Koos 
en Zoobiyoo. Ze willen kids (en hun ouders!) bewust 
maken van het klimaat, het milieu en elkaar leren om 
een beetje lief te zijn voor onze aarde, met humor en 
vooral met veel (lees) plezier! 

De boekenreeks start met het avontuur 
van  Koos de Koala. Hij heeft het 
helemaal naar zijn zin in de boom 
waar hij woont. Hij heeft een boom vol 
met eten, een mooie kast met daarin 
zijn meest waardevolle spulletjes en 
het allerfijnste: zijn vrienden wonen 
in de buurt. Maar dan wordt Koos 
plotseling ruw uit zijn slaap gehaald. 
Wanneer hij naar beneden kijkt ziet hij 
een grote ijzeren happer zijn kant uit 
komen! Gelukkig weet Koos nog net te 
ontsnappen, maar zijn geliefde huisje is 
weg. Koos gaat vol moed op zoek naar 
een nieuwe plek om te wonen. Maar 
het vinden van een nieuw huis voor de 
koala blijkt niet makkelijk. Zal het Koos 
lukken?
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Titel: Koos zoekt een huis Auteur: Michel Bonset en Leonie Hardeman 
Illustrator: Sarina Reilingh ISBN: 9789030507697 NUR: 273
Leeftijd: 3+ Aantal pagina’s: 32 Uitvoering: hardcover
Formaat: n.t.b.  Verschijningsdatum: 27-10-2020 Prijs: € 14,99

terecht bij de online KidsKommunity, waar je alles te weten komt over het milieu, dieren en de terecht bij de online KidsKommunity, waar je alles te weten komt over het milieu, dieren en de 
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100 manieren om de wereld  
te verbeteren

 



Ontdek 100 leuke en praktische ideeën om de 
wereld een nog betere plek te maken - terwijl je 
aan het bouwen bent met je LEGO® stenen.

Leer hoe kleine veranderingen jezelf, je familie, 
je vrienden en je buurt kunnen helpen. Van 
het maken van een LEGO bedankkaart voor de 
buurman tot het planten van bij-vriendelijke 
bloemen. Bouw een LEGO boom ter inspiratie 
en help vervolgens een echte boom te planten. 
Maak een LEGO emoji om je vrienden te laten 
glimlachen. Verzamel je familie en speel samen 
een LEGO spel. Kom meer te weten over bedreigde 
dieren en bouw deze dieren na met je LEGO 
stenen. Met welk idee begin jij om de wereld te 
verbeteren? 

Je bent nooit te jong om  
de wereld te veranderen!
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Titel: LEGO® 100 manieren om de wereld te verbeteren Auteur: Helen Murray  
ISBN: 9789030507659 NUR: 210 Leeftijd: 6+ Aantal pagina’s: 96 Uitvoering: hardcover
Formaat: 255 x 195 mm Verschijningsdatum: 10-11-2020 Prijs: € 14,99
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Voor de LEGO Ninjago Legacy fans is er nu een 
extra dik kleurboek voor eindeloos kleurplezier! 

LEGO Ninjago Legacy is één van de populairste 
merken van LEGO. Van Sky Pirates tot de Zonen van 
Garmadon, dit extra dikke kleurboek bestaande uit 
96 pagina’s zit boordevol vijanden, krachtige wapens 
en geweldige voertuigen. Alleen bestemd voor echte 
ninja-helden!

Ontdek het in dit extra dikke kleurboek geschikt 
voor de kleine(re) LEGO fans!

De Kerstman, zeemeerminnen, cowboys, draken 
en dinosaurussen. In dit kwalitatief en mooi 
uitgevoerde LEGO kleurboek staan ze allemaal.
Pak snel al je kleurpotloden en geef jouw helden 
een extra mooie kleur. Met 96 kleurplaten zijn de 
allerkleinsten LEGO fans uren zoet!
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Titel: LEGO® tijd voor kleur! ISBN: 9789030507673 NUR: 210
Leeftijd: 7+ Aantal pagina’s: 96 Uitvoering: paperback Formaat: 205 x 285 mm
Verschijningsdatum: september 2020 Prijs:  € 8,99

Titel: LEGO NINJAGO Legacy: tijd voor kleur! ISBN: 9789030507666 NUR: 210
Leeftijd: 7+ Aantal pagina’s: 96 Uitvoering: paperback Formaat: 205 x 285 mm
Verschijningsdatum: september 2020 Prijs:  € 8,99
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Een kwalitatief mooi uitgevoerde cadeaubox 
met een prentenboek, activiteitenboek én 
exclusieve LEGO modellen, die zorgen voor 
leesbevordering en creativiteit. 

De LEGO Bedenk & Speel cadeaubox sluit aan 
bij de missie van LEGO®: het stimuleren van 
creativiteit en nieuwsgierigheid naar de wereld. 
In de box zitten meer dan 60 LEGO onderdelen en 
twee boeken met veel bouwopdrachten waarmee 
jonge lezers worden uitgedaagd om de mooiste 
creaties te maken. 

Hét ultieme kerstkado!
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Titel:  LEGO Bedenk en speel Kerstmis ISBN: 9789030507628
Nederlandse vertaling: Joyce Bekkers Leeftijd: 6+ NUR: 200  
Formaat: 251 x 189 x 30mm  Uitvoering: cadeaubox met inhoud  
Verschijningsdatum: september 2020  Verkoopprijs: € 17,99





Herbeleef het afgelopen jaar van het populairste 
online gaming platform ter wereld! 

Ontdek alles wat er te weten valt over de 
nieuwste blockbuster games, de nieuwste 
updates en meer in dit onofficiële jaarboek van 
2021. Naast nieuws over de meest populaire 
games, zijn er ook tips over hoe je het beste kunt 
beginnen met het maken van je eigen spel en tal 
van spannende activiteiten. Met zoveel te doen, 
is deze jaarlijkse uitgave een must-have voor de 
echte Roblox fans! 
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Titel: Roblox 100% onofficieel Jaarboek 2021 Auteur: Daniel Lipscombe  
Nederlandse vertaling: Richard Borgman ISBN: 9789030507680 NUR: 210 Leeftijd: 7+ 
Aantal pagina’s: 72 Uitvoering: hardcover Formaat: 285 x 216 mm  
Verschijningsdatum: 22-09-2020 Prijs: € 13,99
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Titel: Minecraft Epische Basis Auteur: Thomas McBrien  
Nederlandse vertaling: Mariella Manfré ISBN: 9789030507642 NUR: 210
Leeftijd: 7+ Aantal pagina’s: 96 Uitvoering: hardcover Formaat: 245 x 300 mm 
Verschijningsdatum: 22-10-2020 Prijs:  € 17,99



De spectaculaire visuele encyclopedie 
van Fortnite!

Het ultieme verzamelboek bevat iedere 
outfit, huisdier, back bling, oogst-tool, 
glider en emote van seizoen 1 tot X, 
verzameld in één enkel boek gemaakt 
door Epic games. 
Dit is een must-have voor alle Fortnite-
fans, gerangschikt per seizoen met heel 
veel informatie en leuke weetjes. Test 
je kennis van de afgelopen seizoenen 
en fris je geheugen op in de enige echte 
encyclopedie van Fortnite!

Heb jij je ooit afgevraagd hoe je al jouw 
favoriete personages, voertuigen en 
wapens uit Fortnite tekent? 

In dit officiële boek van Epic Games 
leer je tientallen verschillende outfits, 
wapens, bouwmaterialen en voertuigen 
te tekenen. In simpele stappen leer je 
een heldere schets te maken en die 
uit te werken tot een gedetailleerde, 
professionele tekening. Of je nou al een 
geslaagd kunstenaar bent of nog nooit 
een potlood hebt vastgehouden, dit boek 
zal je inspireren en nieuwe tekentrucs 
leren. Aan de slag! 
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Titel: De officiële Fortnite ultimate locker  
Nederlandse vertaling: Jurjen Tiersma
ISBN: 9789030507406 NUR: 241
Leeftijd: 12+ Aantal pagina’s: 350  
Uitvoering: paperback Formaat: 234x 156 mm 
Verschijningsdatum: 22-10-2020 Prijs:  € 17,50
Uit aanbieding: voorjaarsaanbieding, p. 24 + 25

Titel: Het officiële Fortnite tekenboek 
Nederlandse vertaling: Peter Nilsson 
ISBN: 9789030504580 NUR: 241
Leeftijd: 12+ Aantal pagina’s: 112  
Uitvoering: paperback Formaat: 216 x 298 mm 
Verschijningsdatum:  september 2020 Prijs:  € 11,99
Uit aanbieding: Fortnite brochure, p. 6



DE SERIE DIE IEDEREEN LAAT LEZEN



 AHOOOY boekhandelaar! 

Volgen jullie het voorbeeld van veel van jullie 
collega’s door BUDDY te worden?!
 
Wat vragen wij van onze Boekhandelbuddies?
• Je koopt 75% van de nieuwe aanbiedingtitels in.
•  Eén favoriete titel waarvan je er 10 inkoopt met 

volledig recht van ruil.
•  Op deze favoriete 10 krijg je extra korting,  

namelijk 47%.
 
Wat krijgen onze Boekhandelbuddies van ons?
•  Je krijgt gegarandeerd iedere aanbieding de BILLY 

BONES BOX met mooiste promotiematerialen.
•  Een keer per jaar vindt er een gezellige 

én leerzame bijeenkomst plaats met alle 
Boekhandelbuddies.

•  Je krijgt voorrang bij auteursbezoeken en andere 
toffe marketingacties.

 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over 
het Boekhandelbuddy-schap of wil je je opgeven, 
dan mag je ons mailen op info@billybones.nl.
 
We kijken er enorm naar uit om ons samen met 
jullie sterk te maken voor de allermooiste boeken!

BILLY BONES 
BOEKHANDELBUDDIES

Voor deze gloednieuwe BILLY BONES Box 
hebben wij weer de tofste en stoerste producten 
ontworpen! We hebben bij het samenstellen 
van deze box goed uitgedacht wat interessant is 
voor iedere titel. Jullie hebben nu alles handig 
bij elkaar en kunnen maximaal gebruik maken 
van alle beschikbare promotiematerialen! 
Mocht je feedback hebben op de Box, laat het 
ons dan vooral weten. Wat zie je er graag in, en 
wat niet?

Mocht je nu de volgende aanbieding graag weer 
een BILLY BONES BOX ontvangen, dan zouden 
we dat graag op voorhand willen weten om zo 
te bepalen hoeveel boxen we laten maken.

Alvast heel veel plezier en succes met de 
verkoop van deze toffe boeken!
 

DE BILLY BONES BOX

De BILLY BONES BOX van onze 
najaarsaanbieding bevat:

De Tempeljagers - Het mysterie van de gouden 
feniks:
- Luxe backcards
- Gigaposter

Doris de Dappere - De ballon des doods:
- Baliedisplay
- Ansichtkaarten: Hoe dapper ben jij?

De Heibelbende:
- Luxe backcards
- Boekenleggers

De jongen die iedereen laat lachen:
- Poster
- Ansichtkaarten

Echte Duiven spetteren samen:
- Vogelhuisdisplay
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Titel:De Veger  |Auteur: Jonathan Auxier  |  Leeftijd: 10+  |ISBN: 9789463850513 
Oorspronkelijke titel:Sweep  |NUR: 283  |  Vertaling: Esther Ottens
Aantal pagina’s: 400  |Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm 
Verschijningsdatum: 03-11-2020  |  Prijs: € 15,00

GENOMINEERD VOOR DE 
KINDER- EN JEUGDJURY 

VLAANDEREN 2020!

DE VEGER

Het is vijf jaar geleden dat de Veger is verdwenen. 
Sindsdien heeft Nan geen andere keuze dan te 
werken als schoorsteenveger voor de meedogenloze 
Wilkie Crudd.

Wanneer Nan vast komt te zitten in een brandende 
schoorsteen, wordt ze gered door een golem, een 
wezentje gemaakt van roet en as. Charlie is lief, 
onschuldig en nieuwsgierig naar de wereld om 
zich heen. Er ontstaat een onverwachte, hechte 
vriendschap. Kunnen zij samen ontsnappen aan de 
wrede Wilkie Crudd?

Lees het onwaarschijnlijk mooie verhaal van 
Nan en Charlie, verteld door een van de beste 
verhalenvertellers van deze tijd.

Jonathan Auxier groeide op in Canada 
en behaalde zijn diploma in Dramatic 
Writing aan de Carnegie Mellon 
University. Hij woont in Los Angeles 
met zijn vrouw, die docent Victoriaanse 
kinderliteratuur is.

JONATHAN AUXIER

MIDPRICE-EDITIE

'Ga De Veger lezen! Dit zou 
zomaar eens één van de 

mooiste verhalen kunnen 
zijn die je ooit gelezen hebt.' 

- HEAVENLEIGHBOOKS

BESPROKEN BIJ DE GROTE 
VRIENDELIJKE PODCAST!

EEN WARM 
VERHAAL VOOR 

DE KOUDE 
DAGEN!
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 a�eelding uit binnenwerk

‘Een van de mooiste 
kinderboeken die ik 
ooit gelezen heb’
- Annika, Boekhandel 
De Kleine Kapitein



Titel:Echte Duiven spetteren samen  |Auteur: Andrew McDonald
Illustrator: Ben Wood  |  Leeftijd: 7+  |ISBN: 9789463850506 
Oorspronkelijke titel:Real Pigeons Splash Back  |NUR: 282   
Vertaling: Koen Boelens en Helen Zwaan  |  Aantal pagina’s: 224
Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 165 x 210 mm 
Verschijningsdatum: 17-11-2020  |  Prijs: € 14,99

DE ROE-COOLSTE SERIE VOOR 
BEGINNENDE LEZERS!ECHTE DUIVEN 

PROMOTIE:

•Reviews door ons kinderlezerspanel
•Vogelhuisdisplay in BILLY BONES BOX

97890305040239789030504313

OOK VERKRIJGBAAR IN DE 
ECHTE DUIVEN-SERIE!

9789463850193

’s Wereld’s beste misdaadbestrijdende duiven 
maken een grote PLONS als ze proberen de meest 
raadselachtige mysteries op te lossen. In deze 
superpopulaire serie sporen de dappere vogels 
die bekend als de ECHTE DUIVEN een boeman 
op, die ieder bad in de stad leeg laat lopen, een 
deugniet die voor problemen zorgt in de kustplaats 
Chipopolis en een schimmige slechterik die ervoor 
wil zorgen dat de wereld een chaos wordt. En 
hij heeft het ook nog eens gemunt op de Echte 
Duiven… Als dat maar goed gaat…

ANDREW MCDONALD

SPETTEREN SAMEN

Andrew McDonald
is een populaire 
spreker op scholen 
in Australië en geeft 
schrijfworkshops. 
Ben Wood illustreert 
deEchte Duiven-serie
en is altijd al fan 
geweest van boeken 
met humor en moed.

AL RUIM 9000 

EXEMPLAREN 

VERKOCHT!!

97890305040239789030504313 9789030504313

OOK VERKRIJGBAAR IN DE OOK VERKRIJGBAAR IN DE 
ECHTE DUIVEN- ECHTE DUIVEN-

OOK VERKRIJGBAAR IN DE 
SERIE!

9789463850193 9789030504313

OOK VERKRIJGBAAR IN DE 
ECHTE DUIVEN-SERIE!

9789463850193

Geproduceerd 
door niemand 

minder dan 
James Corden

AL RUIM 9000 

EXEMPLAREN 

VERKOCHT!!

AL RUIM 9000 

EXEMPLAREN 

VERKOCHT!!
SPETTEREN  SAMEN

Wij zijn al jaren fan van het Echte 
Duiven Team, maar wij zijn niet de 
enigen!

Honderduizenden kinderen zijn 
wereldwijd al in aanraking gekomen 
met deze te gekke duiven.

En binnenkort komen daar miljoenen 
bij, want… Nickelodeon gaat een 
SERIE én FILM uitbrengen over de 
misdaadbestrijdende duiven!

Hoe roe-cool is dat? Helpen jullie 
mee deze serie groter dan groot in 
Nederland  
te maken?
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DIT GA JE NIET 
GELOVEN

ADAM BARON ADAM BARON

DE JONGEN 
ONDER WATER

Timon Titus (ja, echt!) heeft nog nooit van zijn 
leven gezwommen. Het is dus logisch dat hij 
er enorm tegenop ziet als hij met school moet 
zwemmen. Gelukkig is hij goed voorbereid: hij 
heeft de borstcrawl gegoogeld en hij heeft een 
oude zwembroek van zijn vader gevonden. 
Nu kan er niets meer misgaan! 

Maar dan wordt zijn leven compleet 
overhoopgehaald. Na het fiasco in het zwembad 
blijkt er een groot familiemysterie te zijn dat alleen 
Timon en zijn vrienden kunnen oplossen, want 
natuurlijk vertellen de volwassenen hem weer 
niets.

Zal het Timon lukken om alle antwoorden 
te vinden? De jongen onder water is een 
hartverwarmend verhaal, met een hilarische 
held die je niet snel zal vergeten!

blijkt er een groot familiemysterie te zijn dat alleen 

Titel: Dit ga je niet geloven  |  Auteur: Adam 
Baron  |  Illustrator: Benji Davies

Leeftijd: 10+  |  ISBN: 9789463850537
Oorspronkelijke titel: You won’t believe this

NUR:283  |  Vertaling: Anneke Bok  |  Aantal 
pagina’s: 400 |  Uitvoering: hardcover met 

folie  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 1 oktober 2020  |  Prijs: € 

12,50

Titel:De jongen onder water  |Auteur: Adam 
Baron  |  Leeftijd: 10+  |ISBN: 99789463850520  
NUR: 283  |  Oorspronkelijke titel:Boy 
Underwater  |Vertaling: Anneke Bok  |  Aantal 
pagina’s: 256  |  Uitvoering: Hardcover  |  
Formaat: 140 x 215 mm  |Verschijningsdatum:
1 oktober 2020  |  Prijs: € 12,50

“Een heerlijk boek om in te duiken…”

SIMON VAN DER GEEST

“Bitterzoet, hartverwarmend en 
schaterlachend, De jongen onder water is een 
krachtig verhaal over familie, vriendschap en 

geheimen net onder de oppervlakte...”

WATERSTONES
(Book of the Month)

Laat je meevoeren door het nieuwe boek van  
Adam Baron, auteur van De jongen onder water.
 
Adam Barons tweede boek is opnieuw een 
ontroerend én humoristisch verhaal over 
vriendschap en familiegeheimen. De boodschap: 
mensen zijn mensen, waar ze ook vandaan komen.
 
Je gaat dit niet geloven: iemand haalt 
VERSCHRIKKELIJK nare streken uit met juffrouw 
Martin, Timons lievelingsjuf. Wanneer dat niet 
ophoudt, vertrekt ze van school, en dat is een 
regelrechte ramp! 

Lukt het Timon om uit te zoeken wat er aan de 
hand is? Eén ding is zeker: hij zal ontdekken dat 
andere mensen je leven onverwacht een prachtige 
wending kunnen geven.

“Ik hou van Timon! Net als in het vorige boek 
zet hoofdpersoon Timon weer zijn tanden 

in alle mysteries in zijn leven. [...] Over hoe 
we allemaal met elkaar verbonden zijn: 

humoristisch en ontroerend!”

- HILDA SCHULDINK, BOEKHANDEL VEENENDAAL

“Adam Baron brengt lichtheid en humor 
in moeilijke onderwerpen.”

THE TIMES
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DE EINDELING #1

Titel: De Eindeling – Ten Strijde (Midprice) | Auteur: Katherine Applegate
Illustrator: Virginia Allyn  |  Leeftijd: 11+  |ISBN: 9789463850650
Oorspronkelijke titel: The Endling – The Last  |  NUR: 283
Vertaling: Hanneke van Soest  |  Aantal pagina’s: 400
Uitvoering: Paperback  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 1-10-2020  |  Prijs: € 12,50

Titel: De Eindeling – Opgejaagd (Midprice)  |  Auteur: Katherine Applegate
Illustrator: Virginia Allyn  |  Leeftijd: 11+ | ISBN: 9789463850490
Oorspronkelijke titel: The Endling – The Last  |  NUR: 283
Vertaling: Hanneke van Soest  |  Aantal pagina’s: 400
Uitvoering: Paperback  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 1-10-2020  |  Prijs: € 12,50

OPGEJAAGD

Ik herinner mij plotseling de woorden die mijn 
moeder sprak toen we voor het laatst samen waren: 
Hoop hebben mag altijd, Byx.
 
Byx is de jongste van haar roedel. Ze is een dariene:
een hondachtig dier dat over bijzondere gaven
beschikt. Door de grootschalige jacht, wordt Byx’
soort met uitsterven bedreigd. En voor darienes is
de roedel álles.
 
Als haar roedel wordt achtervolgd en vermoord,
vreest Byx dat ze de laatste van haar soort is. Dit
leidt tot een spannende zoektocht, waarbij Byx
probeert te achterhalen of er nog meer darienes
verstopt zijn. Onderweg komt ze onverwachte
bondgenoten tegen – zowel andere dieren als
mensen. Samen komen ze erachter dat er nog een
veel duisterder geheim schuilt, dat een bedreiging
vormt voor alle levende wezens op aarde…

Katherine Applegate is een 
Newbery Medal-winnende en #1 
bestsellerauteur van de New York 
Times. Ze schreef talloze boeken 
voor jonge lezers, waaronder De 
Eindeling-serie. Ze woont met 
haar man, de auteur Michael 
Grant, en hun kinderen in 
Californië.

VOOR FANS VAN DE 
GRIJZE JAGER

DE EINDELING #2
TEN STRIJDE

Byx is de eindeling, de enige overgeblevene van
haar soort. Maar dan hoort ze over een legende die
vertelt over een verborgen darienekolonie. Samen
met Tobbel de wobbik, Gokker de felivet en Khara
het mens, trekt zij over de besneeuwde bergen van
Dreyland, terwijl iedere dag de dreiging van een
naderende oorlog groter wordt.

 
Tijdens hun tocht komt de groep oog in oog te
staan met grote gevaren en komen zij achter een
verraderlijk plan gesmeed door de leiders van de
machtigste diersoorten. Niet alleen het leven van
Byx, maar ook van vele andere dieren, staat op
het punt beëindigd te worden. Byx is misschien de
laatste van haar soort, maar is zij ook de eerste die
een opstand leidt?

DE BLOEDSTOLLENDE 
ZOEKTOCHT GAAT 
VERDER…
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OMA KNETTER

SOPHY HENN

Oma Knetter is terug met een knettergrappig 
avontuur! De Winter Wonderland Talentenjacht 
is in het dorp en iedereen vindt dat 
SUPERLEUK! Vooral Oma Knetter en haar oude 
vriend Bobby Warelief. Maar zullen de schittering 
en de schijnwerpers Oma Knetter niet nog vreemder 
maken? En als ZIJ zich misdraagt, wie wordt dan  
de redder in nood?

De knettergekke serie vol humor en kattenkwaad 
voor meiden vanaf 7 jaar.

PROMOTIE:

•Reviews van ons 
kinderlezerspanel

•Knotsknettergekke oma-
actie: win een dagje uit met 
jouw oma!

•Online advertentiecampagne 
met Oma Knetter-animatie!

Titel: Oma Knetter – Winter & Wonder  |Auteur: Sophy Henn  
Illustrator: Sophy Henn  Leeftijd: 7+  |ISBN: 9789463850476  
Oorspronkelijke titel: Bad Nana – It’s Snow Business 
NUR: 282  |  Vertaling: Mariëlla Manfré  |  Aantal pagina’s: 152  
Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 198 mm  
Verschijningsdatum: 01-10-2020  |  Prijs:€ 14,99

Sophy Henn woont en werkt in 
Sussex, Engeland. Ze studeerde 
Illustratie aan de University of 
Brighton. Nu schrijft en illustreert 
ze kinderboeken in haar atelier 
en kan ze haar geluk niet op. 
Sophy was de World Book Day 
Illustrator in 2015 en 2016.

 woont en werkt in 
Sussex, Engeland. Ze studeerde 
Illustratie aan de University of 
Brighton. Nu schrijft en illustreert 
ze kinderboeken in haar atelier 

Sophy was de World Book Day 

9789030504016 97890305040169789030504320

BESTEL DEEL 1 EN 
2 BIJ ONS NA MET 

AANBIEDINGSKORTING: 
3-6-9, 44-45-46%

WINTER & WONDER

‘Het is nu mijn favoriete 
boek. Ik kan niet wachten tot 

het volgende boek
er is om te lezen!!!!!!’

JULIA, 8 JAAR

‘Als Jet iets met haar oma 
gaat doen weet je ook nooit 

hoe het gaat aflopen. Ik 
moest daarom ook wel vaak 
lachen. Het is nooit saai met 

deze oma.’

SARA, 7 JAAR

‘Ik zou het boek een 10 
geven. Omdat ik het boek 

heel leuk vind!!’

AMBER, 9 JAAR

DE GEKSTE OMA 
OOIT IS TERUG!



DE JONGEN DIE 
IEDEREEN LAAT LACHEN

HELEN RUTTER

Een moedig verhaal over een jongen met één 
droom!

Billie Pieters is een elfjarige jongen met één droom: 
later als hij groot is wil hij een stand-up comedian 
worden. Hij doet niets liever dan het bedenken van 
de perfecte punchline en de leukste grappen. Voor 
iederéén zou dit een enorme uitdaging zijn, maar 
helemaal voor Billie, die stottert. Hoe kan hij ooit 
zijn stem vinden, als zijn stem hem in de steek 
laat? 

De jongen die iedereen laat lachen is grappig, 
ontroerend en een triomf van een verhaal, 
geschreven door een buitengewoon getalenteerde 
schrijfster.  

Titel: De jongen die iedereen laat lachen  |Auteur: Helen Rutter 
Illustrator: Andrew Bannecker  |  Leeftijd: 10+  |ISBN: 9789463850469  
Oorspronkelijke titel: The Boy who made Everyone laugh  | NUR: 283   
Vertaling: Mijke van Leersum en Joyce Bekkers  |  Aantal pagina’s: ca. 248 
Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm  
Verschijningsdatum: 12-01-2021  |  Prijs: € 18,99

PROMOTIE:

•Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•Online advertentie-
campagne

•Poster in 
BILLY BONES BOX

•Ansichtkaarten in 
BILLY BONES BOX

•Campagne: Heb jij een 
grote droom? Maak kans 
op jouw droomervaring!

Helen Rutter werkt al vele jaren 
als actrice. Het idee voor haar 
eerste roman, The Boy Who Made 
Everyone Laugh, kwam van haar 
zoon Lenny die stottert. Ze wilde 
een boek schrijven dat hij graag  
zou lezen.

PITCH VAN BIBI:

‘Ik hou van boeken waarin het 

hoofdpersonage zich nèt even 

anders voelt dan de rest. Niet 

omdat hij of zij anders is, maar 

omdat ze onzeker zijn en nog zo 

veel te leren hebben. Billie Pieters 

is zo’n jongen. Hij stottert en hij 

schaamt zich er ontzettend voor. 

Maar om zijn droom werkelijkheid 

te laten worden, is het belangrijk 

zijn schaamte te overwinnen.

Dit soort boeken laat kinderen zien 

dat het belangrijk is om jezelf te 

durven zijn, en als ze dat durven 

zien we juist hoe bijzonder ze zijn!’

DE NIEUWE  
PAREL VOOR FANS  
VAN DE JONGEN 
ONDER WATER!

DE COVER IS BIJNA AF!
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Maak kennis met Willem Tuffer, een 10-jarig 
jongetje dat helemaal gek van dino’s is. Op school 
heeft hij het niet altijd makkelijk: het nieuwe 
meisje in de klas, Brenda Kwel, doet er alles aan 
om hem het leven zuur te maken. En oh ja, hij zit 
ook nog in een rolstoel. Maar dan gebeurt er iets 
magisch… Voor kerst heeft hij namelijk maar één 
grote wens: een eigen dino! Hoewel de Kerstman 
voor heel veel cadeaus kan zorgen, lijkt een 
dinosaurus onmogelijk. Of toch niet? 

De Kerstmisaurus is een hartverwarmend verhaal 
over Willem Tuffer, zijn kerstgekke vader en 
zijn dino. Op kerstavond begint er een magisch 
avontuur, vol vriendschap, familie en alles wat met 
kerst te maken heeft!

Dit vrolijke verhaal is fantasierijk, prachtig 
geïllustreerd en een echte aanrader voor de 
feestdagen!

Titel: De Kerstmisaurus  |Auteur: Tom Fletcher  |  Illustrator: Shane Devries 
Leeftijd: 8+  |ISBN: 9789463850452  |  Oorspronkelijke titel:The Christmasaurus
NUR: 282  |  Vertaling: Lidwien Biekmann  |  Aantal pagina’s: 372  
Uitvoering: Hardcover met folie  |  Formaat: 145 x 220 mm  
Verschijningsdatum: 13-10-2020  |  Prijs: € 19,99

KERSTMISAURUS

TOM FLETCHER

LUXE-EDITIE

'Het is fijn dat het boek 
zo dik is, dan is het verhaal 

niet zo snel afgelopen. Want 
het is zo jammer als het 

boek uit is want er is geen 
enkel boek leuker dan de 

Kerstmisaurus!'

 - BELEN, 11 JAAR

HÉT #1 KERSTBOEK VAN 
DE AFGELOPEN JAREN!

PROMOTIE:

• Online advertentiecampagne

MEER DAN 6.000 
VERKOCHTE 

EXEMPLAREN IN 
NEDERLAND!

HEEFT U DEEL 2 
NOG IN HUIS? 

BESTEL BIJ ONS 
PER 3-6-9 EXX 

= 44-45-46% KORTING!

9789463850094
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DE HEIBELBENDE

TOM FLETCHER

Frenkie kan niet wachten om naar zijn nieuwe stad 
te verhuizen – alleen zou hij willen dat hij zijn 
beste vriendin Dani niet hoefde achter te laten.  
Maar alles verandert na de storm, wanneer 
vreemde groene bliksemschichten en donderend 
onweer neerstorten op de stad. Vanaf die avond 
beginnen de kinderen die in Frenkie’s straat wonen 
te veranderen. Een voor een beginnen ze zich 
vreemd te gedragen. Een beetje ongewoon.  
Een beetje… magisch.

Al snel realiseert Frenkie zich dat er gevaar op de 
loer ligt voor hem en zijn nieuwe vrienden.  
Zo ontstaat de Heibelbende…

Titel: De Heibelbende (Werktitel) |  Auteur: Tom Fletcher  
Illustrator: Shane Devries  |  Leeftijd: 9+ |ISBN:9789463850438 
Oorspronkelijke titel: The Danger Gang| NUR: 282/283  
Vertaling : Lidwien Biekmann  |  Aantal pagina’s: 384 
Uitvoering: Hardcover |Formaat: 145 x 220 mm 
Verschijningsdatum: 01-10-2020 |  Prijs: €17,99

Tom Fletcher (1985) is een van de bestverkochte auteurs 
voor kinderen in het Verenigd Koninkrijk. De Kerstmisaurus 
werd verkozen tot beste debuutroman uit 2016 en stond op 
de shortlist voor een British Book Award. Ook De Knerpers
werd een nummer één bestseller. Toms boeken zijn vertaald 
in 33 talen en er zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen 
exemplaren van verkocht!

ZET JE SCHRAP VOOR 
DE NIEUWE TOM FLETCHER!

(WERKTITEL)

PROMOTIE:

•Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•Advertentiecampagne in 
diverse jeugdmedia zoals 
LEGO magazines

•Luxe backcards bij 12 exx. of 
in de BILLY BONES BOX

-Boekenleggers in 
BILLY BONES BOX

DE COVER 
WORDT 

BINNENKORT 
GROOTS 

ONTHULD DOOR 
DE AUTEUR!

HEEFT U 
DE KNERPERS 
NOG IN HUIS?

BESTEL NU BIJ ONS NA:
3-6-9 = 44-45-46% KORTING

9789030504306
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NU VERKRIJGBAAR 
VOOR MAAR €7,99:

DORIS DE DAPPERE EN 
DE VLOEK VAN DE WABBERS

BESTEL DEEL 1 BIJ ONS NA MET 
AANBIEDINGSKORTING! 

PER 3-6-9 VOOR 44-45-46%

Doris de Dappere is een koningin. Een heel dappere 
koningin. Ze is ook nog maar tien jaar oud. Dat 
heeft haar er nooit van weerhouden om iets te 
doen, en ook nu zal het haar niet tegenhouden. 
Ze is op de vlucht voor het Boze Leger én haar 
kwaadaardige tante Esmerelda, maar ze komt 
dichter en dichter bij het vinden van haar ouders 
die ze niet meer gezien heeft sinds ze een baby was. 

Ze hoeft alleen maar de Zee der Zinkende Schepen 
te trotseren en de Vulkanen des Doods over te 
steken. Makkie, toch? Maar als je Doris de Dappere 
heet en je hebt Joh de jongen, Hond de hond  
en Wilfred de Wijze aan je zijde, dan kun je  
alles aan…

DORIS DE DAPPERE #3

SIMON MOCKLER

DE BALLON DES DOODS

Titel:Doris de Dappere #3 - De ballon des doods  |Auteur: Simon Mockler 
Illustrator: Cherie Zamazing  |  ISBN:9789463850421  |NUR: 282
Leeftijd: 9+  |Aantal pagina’s: 256
Oorspronkelijke titel:Beatrix the Bold and the Balloon of Doom
Vertaling: Koen Boelens en Helen Zwaan  |  Uitvoering: Hardcover 
Formaat: 215 x 174 mm  |  Verschijningsdatum: 1 oktober 2020  |  Prijs: € 16,99

Titel: Doris de Dappere #1 - De vloek van de Wabbers  |  Auteur: Simon Mockler
Illustrator: Cherie Zamazing  |  ISBN: 9789463850544  |  NUR: 282
Leeftijd: 9+  |  Aantal pagina’s: 256
Oorspronkelijke titel: Beatrix the Bold and the Curse of the Wobblers
Vertaling : Koen Boelens en Helen Zwaan  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 215 x 174 mm  |  Verschijningsdatum: 1 oktober 2020  |  Prijs: €7,99

Simon Mockler studeerde kunst aan 
het Camberwell Art College en moderne 
talen in Cambridge. Hij heeft gewerkt als 
kunstenaar, muzikant en docent. Hij woont 
in Zuid-Londen met zijn vrouw en twee 
kinderen, die hem maar blijven vragen  
wat hij wil worden als hij later groot is.

‘Doris laat zien dat 
meisjes ook heel dapper 

kunnen zijn!’ 
- AMBER (10 JAAR)
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DE VLOEK VAN DE WABBERS
BESTEL DEEL 1 BIJ ONS NA MET 

AANBIEDINGSKORTING! 
PER 3-6-9 VOOR 44-45-46%

 Simon Mockler

Beatrix the Bold and the Curse of the Wobblers

  |  Prijs: €7,99

studeerde kunst aan 
het Camberwell Art College en moderne 
talen in Cambridge. Hij heeft gewerkt als 
kunstenaar, muzikant en docent. Hij woont 
in Zuid-Londen met zijn vrouw en twee 
kinderen, die hem maar blijven vragen 
wat hij wil worden als hij later groot is.

9789463850544

PROMOTIE:

•Reviews door ons kinderlezerspanel
•Baliedisplay bij 6 exx. of in de BILLY BONES BOX
•Ansichtkaarten: ‘Hoe dapper ben jij’ in BILLY 

BONES BOX
•Campagne met alle Dorissen van NL:  BILLY 

BONES is op zoek naar dappere verhalen!



Dé serie voor stoere 
meiden gaat verder!

‘Doris laat zien dat 
meisjes ook heel dapper 
kunnen zijn!’  
– Amber (10 jaar)

‘Een grappig, gek en een 
beetje spannend verhaal.’ 
– NBD

‘Doris de Dappere 
van Simon Mockler is 
een ontzettend grappig, 
spannend, avontuurlijk en 
mysterieus verhaal mét 
prachtige illustraties.’  
– www.magicofbooks.nl

‘Mijn klasgenoten moeten 
dit boek lezen omdat het een 
leuk boek is met spanning, 
lol en er zitten super 
grappige hoofdstukken in  
dit boek.’  
– Anne (10 jaar)

‘Ik vind het leuk als er  
veel gebeurt in een boek.  
En dat is in dit boek. Het 
leukste aan het boek vind  
ik het stukje dat Doris  
wilde ontsnappen.’  
– Esmee (9 jaar)

‘Doris de Dappere is heel 
erg leuk en spannend!’  
– Rosa (9 jaar)
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HET MYSTERIE VAN DE GOUDEN FENIKS
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9789463850230

DE TEMPELJAGERS #2

MICHAEL REEFS

In dit spannende avontuur gaan Tess, Noah en Finn 
met de Trans Mongolië Express naar de Chinese 
provincie Hunan. Tijdens een vlogsessie van Tess 
vindt er een onverwachte ontmoeting plaats. Twee 
Chinese spionnen, Sheng-Du en Yena, die op zoek 
zijn naar tante Lara, komen aan boord. Ze willen 
informatie over het volgende avontuur te weten 
komen.
 
Lara heeft een trip naar Fenghuang geregeld, de 
stad van de feniks. Zij en de Tempeljagers gaan 
namelijk op zoek naar de verloren bergstad Xi-Bao, 
waar lang geleden de Perzik van Onsterfelijkheid 
zou zijn gevonden. Wie het sap van deze perzik 
drinkt, zal het eeuwige leven krijgen. Maar hoe 
meer ze van het mysterie ontrafelen, hoe meer 
gevaren er op hen af komen. En dan blijken  
Sheng-Du en Yena hetzelfde doel te hebben  
als de Tempeljagers. Het enige redmiddel is  
een eeuwenoude feniks, maar of deze echt  
bestaan heeft?

Titel:De Tempeljagers #2 - Het mysterie van de gouden feniks  |Auteur: Michael Reefs   
Illustrator: Elsa Kroese  |  ISBN:9789463850377  |NUR: 283  |  Leeftijd: 10+
Aantal pagina’s: 272  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 1 oktober 2020  |  Prijs: € 17,99

PROMOTIE:

•Reviews door ons kinderlezerspanel
•Organisatie van een Jungle Escape bij 

u in de winkel, bv. in de herfstvakantie, 
met een minimale afname van 10 boeken

•Exclusieve Tempeljagersclub voor kids

•Online Jungle Escape beschikbaar voor 
fans

•De grootste online voorleesmarathon ooit!

•Vanaf 3 juli: Audioserie ‘De Tempeljagers - 
De wraak van Raveneiland’

•Blogtour met diverse boekenblogs

•Luxe backcards bij 12 exx. of in BILLY 
BONES BOX

•Giga (outdoor)-posters bij 12 exx. of in 
BILLY BONES BOX

•Boekenleggers in BILLY BONES BOX

Michael Reefs (1986) is een van 
de best gelezen Nederlandstalige 
kinderboekenauteurs van dit moment. 
Boek na boek weet ‘de avontuurlijkste 
schrijver van Nederland’ de jonge 
lezer met zijn originele en wonderlijke 
verhalen tot de laatste pagina te 
betoveren. Michael sluit aan op de 
tijdsgeest en beleving van kinderen. 
Het lukt hem als geen ander om 
ze aan het lezen te krijgen, en hun 
verbeelding te prikkelen.

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DE TEMPELJAGERS-SERIE!

DÉ SERIE VOOR NIET- LEZERS!
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‘Een boek dat maar 
moeilijk weg te leggen  
is en heel geschikt 
voor gamers en boek-
ontduikers.’  
– Kirsten König, De 
KinderboekwinkelBen jij dapper genoeg voor 

een compleet nieuw avontuur 
in De Tempeljagers-reeks?

‘Michael Reefs slaagt  
erin kinderen die 
normaliter niet graag 
lezen toch verknocht  
te laten raken aan  
zijn werk.’  
– Max van den Boorn,  
De Limburger

‘Michael Reefs krijgt  
alle kinderen aan  
het lezen.’ 
– Boekenkrant

‘Te spannend om  
weg te leggen.’  
– Sem (11 jaar)

‘Ik heb dit boek in 
sneltreinvaart gelezen 
en genoten van  
elke letter.’  
– Stein (14 jaar)

‘Ik vond het een 
superspannend boek. 
Ik heb er zelfs van 
gedroomd.’  
– Dante (11 jaar)

‘Ik vond het een te gek 
boek. Ik liet me helemaal 
meeslepen.’  
– Tuna (10 jaar)

‘Ook kinderen die niet  
zo van lezen houden,  
gaan dit verhaal  
tof vinden.’  
– Juf Willemijn op Allstars

‘Een veelbelovende start 
van een nieuwe reeks. 
WOW.’  
– www.biebmiepje.nl
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deze tijd! Ik hoop dat veel boekhandels dit ervaren 
en dat we met een goed gevoel het najaar in gaan. 
Want wat komen er weer mooie titels uit! Michael 
Reefs schreef het tweede deel in De Tempeljagers-
serie, waar van deel één in drie maanden tijd maar 
liefst bijna 3000 exemplaren zijn uitgeleverd! 
We komen met een te gekke nieuwe titel van 
Tom Fletcher – je weet wel, die auteur met meer 
dan 1,8 miljoen Instagram volgers! Van dezelfde 
auteur brengen we een luxe editie uit van De 
Kerstmisaurus, het kerstboek waar inmiddels meer 
dan zesduizend exemplaren van zijn verkocht. 
We komen met een aantal superaantrekkelijk 
geprijsde heruitgaves van boekhandelsfavorieten: 
De jongen onder water, Dit ga je niet geloven, De 
Eindeling-serie en De Veger. En als laatste titel 
die ik heel graag bij jullie onder de aandacht wil 
brengen; we komen met een fantastisch boek 
over een jongen met één grote droom: cabaretier 
worden. Maar hoe doe je dat als je stottert?

Lieve boekhandelaar, ik 
wens jullie al het goeds 
voor dit najaar! Ik houd het 
fijne gevoel nog even vast 
waarmee ik in de eerste 
alinea begon – en als ik een 
week vooruit kijk, dan zie ik 
dat de temperateren alweer 
boven de 20 graden komen. 

Bibi Rumping
Uitgever BILLY BONES

BESTE BOEKVERKOPER,

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, kijk ik vanuit mijn 
thuiskantoor naar buiten. Het lijkt haast herfst. De 
mooie zonnige dagen zijn omgeslagen naar wind 
en regen. En voor nu vind ik het eigenlijk niet eens 
erg. Ik doe even alsof het eind september is, er een 
appeltaart in de oven staat en ik dadelijk voor het 
eerst de houtkachel aansteek. De Kinderboekweek 
is net begonnen en er zijn enthousiaste berichten 
vanuit de boekhandel: de verkoop gaat goed! En 
hoewel ik nu even wegdroom, houd ik dit blije 
gevoel vast. Want hoe fijn zou het zijn als het weer 
gaat zoals voorheen?
 
De afgelopen maanden zijn vreemd geweest, voor 
boekhandel en uitgeverij. De eerste maanden van 
2020 waren voor BILLY BONES een goed begin. We 
zagen ten opzichte van vorig jaar een grote groei. 
En toen kwam Corona. Maart en april gingen nog, 
maar mei werd lastig. Boeken die moesten worden 
uitgesteld, orders die werden geannuleerd en 
veel vraag vanuit de boekhandel of boeken retour 
mochten. De inkoop van de zomeraanbieding was 
voor veel boekhandelaren een zware dobber. Er 
moesten keuzes worden gemaakt en minder groot 
worden ingekocht. Ik geef toe dat ik met een beetje 
benauwd gevoel naar de inkoopaantallen keek – 
daar waar ik de keuzes van de boekhandel begreep.
 
Gelukkig hoor ik nu weer positieve geluiden 
vanuit de boekenwereld: mensen durven weer 
de boekhandel in te gaan. Veel mensen hebben 
het lezen weer opgepakt, het is in sommige 
boekhandels zelfs flink drukker dan vorig jaar rond 
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De Tempeljagers #2  

Het mysterie van de gouden feniks

Michael Reefs

4 - 7
Doris de Dappere #1

De vloek van de wabbers

Supervoordeel editie

Simon Mockler

8 - 11
Doris de Dappere #3

De ballon des doods

Simon Mockler

8 - 11

Oma Knetter #3

Winter & Wonder

Sophy Henn

18 - 19

Dit ga je niet geloven

Aantrekkelijke geprijsde editie

Adam Baron

23

Echte Duiven #4  

Spetteren samen

Andrew McDonald en Ben Wood

24 - 25

De Kerstmisaurus

Luxe editie

Tom Fletcher

14 - 15
De Heibelbende (werktitel) 

Tom Fletcher

12 - 13

De Veger 

Aantrekkelijke geprijsde editie

Jonathan Auxier

26 - 29

De Eindeling 1 en 2

Aantrekkelijke geprijsde editie

Katherine Applegate

20 - 21

De jongen die iedereen laat lachen 

Helen Rutter

16 - 17

De jongen onder water

Aantrekkelijke geprijsde editie

Adam Baron
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