


 

 

In oktober is het 5 jaar geleden dat wĳ MEIS & MAAS startten. 

Voordat we dit avontuur begonnen, hadden we beiden ervaring  
opgedaan in de kranten- en tĳdschriftenbranche, maar van het 
uitgeven van boeken hadden we (eerlĳk is eerlĳk) niet veel kaas 
gegeten.  

Wat we wel wisten? Dat we kinderen aan het lezen wilden krĳgen. 
We begonnen met het uitgeven van de Minecraft non-fictieboeken. 
Met deze boeken zouden we verstokte lezers wél aan het lezen 
krĳgen. Veel mensen waren er echter van overtuigd dat de boeken 
niet zouden verkopen. Kinderen zouden online wel op zoek gaan 
naar bouwtips en overlevingsstrategieën. Maar hier werd de kracht 
van het boek onderschat. Kinderen waren juist dolgelukkig dat ze 
een boek - een fysiek boek! – van hun favoriete game in handen 
hadden. Zodra de dagelĳkse schermtĳd weer voorbĳ was konden ze 
toch ‘verder’ met hun favoriete spel.

Een goed voorbeeld van wat wĳ hierboven proberen te schetsen, 
vinden wĳ de column van Bart Eeckhout, hoofdredacteur van de 
Belgische krant De Morgen, in het DM-magazine van 9 maart j.l.:

“[...] Voor het eerst in zĳn negenjarige leven heeft je zoon gelobbyd 
voor de aanschaf van een boek. Dag na dag werd de druk opgevoerd. 
Hier sta je weer in de boekenwinkel. Vruchteloos op zoek naar 
‘Minecraft – Alles over Redstone’. Geen Tolstoi, en zelfs geen Thea 
Beckman, maar wel een reeks boeken waar je zoon uren in verslĳt. 
Hĳ niet alleen. Het boek is uitverkocht, zo blĳkt.  Een computerspel 
dat kinderen aanzet tot het lezen van handboeken. Het is een soort 
vooruitgang dat cultuurcritici nooit zien aankomen”.

Wĳ zĳn ervan overtuigd dat deze trend alleen maar groter wordt. 
Inmiddels hebben we meer dan een half miljoen Minecraft boeken 
verkocht en dit jaar vieren we het jubileum van Minecraft (zie p.10).
Na tien jaar staat de game nog steeds op nr. 2 van de meest suc-
cesvolle en meest gespeelde games en heeft zelfs menig school de 
game geïmplementeerd in het onderwĳs.

Een ander game-fenomeen waar veel kinderen hun vrĳe uren aan 
besteden: Fortnite. Wĳ hopen met onze boeken weer iets van de 
gametĳd af te snoepen en kinderen (meer) aan het lezen te krĳgen. 
Doet u weer met ons mee en krĳgen wĳ wederom uw vertrouwen 
om ook van deze boeken een succes te maken? Wĳ hopen het!

Hartelĳke groet, 
 Sanneke van de Pas en Marĳn Koets 

PS: Nog één jubileum dat we u niet willen onthouden; in juli vieren 
we dat BILLY BONES een jaar bestaat! Wĳ zĳn ontzettend trots op 
onze jongste loot! Zie voor meer informatie www.billybones.nl. 
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Ontmoet de leukste beestenbende en ga mee 
op avontuur! 

Met de handige instructies zet je de zeven 
beesten in elkaar, verzin je de grappigste 
verhalen en bouw – en herbouw – je de gaafste 
dingen uit je eigen fantasie!

Het maakt niet uit of een kind een personage 
met drie ogen in plaats van twee, of met drie 
benen in plaats van vier maakt. Er bestaat geen 
goed of fout – elk idee is een goed idee! 

Titel: LEGO® Bedenk en  
speel - Voertuigen
ISBN: 9789030504511
Leeftijd: 5+
NUR: 270
Formaat: 288 x 249 mm
Uitvoering: hardcover,  
inclusief LEGO® steentjes
Oorspronkelijke titel:  
LEGO® Read and play -  
Vehicles
Vertaling: Femke de Moor
Verschijningsdatum:  
oktober 2019
Verkoopprijs: €17,99

Ontmoet de leukste voertuigen en ga mee op 
avontuur!

Met de handige instructies zet je de zeven 
voertuigen in elkaar, verzin je de grappigste 
verhalen en bouw – en herbouw – je de gaafste 
dingen uit je eigen fantasie!

Het maakt niet uit of een kind een figuur met 
drie wielen in plaats van vier creëert, of met 
vleugels in plaats van een propeller. Er bestaat 
geen goed of fout – elk idee is een goed idee! 

Titel: LEGO® Bedenk  
en speel - Beestenbende
ISBN: 9789030504528
Leeftijd: 5+
NUR: 270
Formaat: 288 x 249 mm
Uitvoering: hardcover, 
inclusief LEGO® steentjes
Oorspronkelijke titel:  
LEGO® Read and play -  
Creatures
Vertaling: Femke de Moor
Verschijningsdatum:  
oktober 2019 
Verkoopprijs: €17,99
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Titel: Roblox  
Jaarboek 2020
ISBN: 9789030504917
Leeftijd: 7+
NUR: 270
Aantal pagina’s: 72
Formaat: 216 x 285 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel: 
Roblox Annual 2020
Vertaling:  
Richard Borgman
Verschijningsdatum:  
augustus 2019
Verkoopprijs: €12,99

 



Titel: Roblox  
Top Battle Games
ISBN: 9789030504757
Leeftijd: 7+
NUR: 270
Aantal pagina’s: 96
Formaat: 210 x 148 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel: 
Roblox Top Battle Games
Vertaling:  
Richard Borgman
Verschijningsdatum:  
augustus 2019
Verkoopprijs: €12.99

De ultieme gids in het Battle-genre! 

Verneem als eerste alles over de meest 
populaire games op Roblox. Zoals het hectische 
voertuigen spel ’tiny tanks’, of de snelle wereld 
van ‘Speed Run 4’. Lees de interviews met de 
ontwikkelaars en ontdek de beste tips en trucs 
om de spellen nog beter te spelen. 

Roblox Top Battle Games is de tweede editie in de 
serie voor echte Roblox -fans!
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Titel: Minecraft: Alles  
over Verkennen
ISBN: 9789030503118
VAN: € 12,50  
VOOR: € 7,50

Titel: Minecraft: Alles  
over Redstone
ISBN: 9789030503262
VAN: € 12,50  
VOOR: € 7,50

Titel: Minecraft: Alles  
over betoveringen en  
drankjes
ISBN: 9789030503620
VAN: € 12,50  
VOOR: € 7,50

Titel: Minecraft: Alles  
over boerderĳen
ISBN: 9789030503996
VAN: € 12,50  
VOOR: € 7,50

Titel: Minecraft: Alles  
over Onderwater  
avonturen
ISBN: 9789030504009
VAN: € 12,99  
VOOR: € 7,50

Titel: Minecraft - 
Avonturen op  
Woodsword: In de game 
ISBN: 9789030504429
VAN: € 14,99  
VOOR: € 12,50 

Titel: Minecraft - 
Avonturen op  
Woodsword: Nacht van  
de vleermuizen 
ISBN: 9789030504436
VAN: € 14,99   
VOOR: € 12,50

Titel: Minecraft - Titel: Minecraft - 
Avonturen op  
Woodsword: Duik in 
het diepe 
ISBN: 9789030504436
VAN: € 14,99   
VOOR: € 12,50

Titel: Minecraft: 
Jaarboek 2020
ISBN: 9789030504719
VAN: € 12,50  
VOOR:€ 10,00

Titel: Minecraft: 
Aquatic-avontuur  
stickerboek
ISBN: 9789030504269
VAN: € 8,99  
VOOR: € 5,00

Titel: Minecraft De 
ultieme constructie 
collectie
ISBN:9789030503989
VAN: € 20,99 
VOOR: € 15,00

Titel: Minecraft: Laten  
we bouwen!  
Attractieparken 
ISBN: 9789030504450
VAN: € 12,99  
VOOR: € 10,00

Titel: Minecraft: Laten 
we bouwen! 

Titel: Minecraft - 
Laten we bouwen!
Zombieland 
ISBN: 9789030504726
VAN: € 12,999  
VOOR: € 10,00

Titel: Minecraft -

• #2 grootste computergame ooit (#1 is Tetris)
• 94 miljoen maandelijkse actieve spelers
• +14% groei aantal spelers in Nederland

• #1 spel op Youtube!
•  2019+: release nieuwe games, tv-serie  

én Minecraft the movie! Titel: Minecraft voor  
beginners
ISBN: 9789030504498
VAN: € 12,99  
VOOR: € 10,00

Titel: Minecraft: Titel: Minecraft: Alles  
over PVP minigames
ISBN: 9789030503637
VAN: € 12,50  
VOOR: € 7,50

Titel: Minecraft: Alles 
over PVP minigames

Titel: Minecraft: Alles 

Titel: Minecraft: Alles Titel: Minecraft: Alles Titel: Minecraft: Alles 
over betoveringen en 

Titel: Minecraft -
Avonturen op 

Titel: Minecraft: Alles 
over boerderĳen

Tĳdens deze maand 
ontvangt u op alle 

Minecraft-boeken een 
extra inkoopkorting  

en zĳn de boeken voor 
een extra voordelig 
tarief verkrĳgbaar 

voor de consument.

VAN 14 OKTOBER T/M 10 NOVEMBER 
VIEREN WE 10 JAAR MINECRAFT!
Met te gekke prijzen veel media aandacht, een  

groot evenement en veel voordeel!
WAT KUNT 

U VAN ONS 

VERWACHTEN?

Op 20 oktober (in de herfstvakantie) vieren we een groot Minecraft event!  
Met bekende youtubers gaan we voorbeelden uit de Minecraft-boeken live nabouwen!  

         Wĳ geven kaarten voor dit event weg!

Organiseer een Minecraft-bouwwedstrĳd in uw winkel! Wĳ zorgen voor het draaiboek 
en te gekke Minecraft prĳzen!

Wilt u gedurende deze periode een opvallende Minecraft etalage in uw winkel? Wĳ 
regelen een professionele etaleur en Minecraft POS-materiaal!

1

2

3

Neem voor de voorwaarden en mogelĳkheden contact op met  
marketing@meisenmaas.nl of bel naar 020 – 303 5010

Een intensieve campagne met de  
bekendste Minecra�-youtubers uit 

Nederland en België!

Online promotiecampagne  
met te gekke winacties

Advertentiecampagne in diverse  
relevante printmedia

Inzet van onze ambassadeurs van  
de MEIS & MAAS lezerscommunity

Nederland en België!

Online promotiecampagne 
met te gekke winacties

Advertentiecampagne in diverse 
relevante printmediarelevante printmedia

Inzet van onze ambassadeurs van 



Titel: Apex Legends –  
Het eerste onofficiële  
handboek
ISBN: 9789030504856
Leeftijd: 16+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 120
Formaat: 149 x 225 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel: 
Apex Legends –  
Pour Devinir Le  
Champion De L'arène
Verschijningsdatum:  
juni 2019
Verkoopprijs: €9,99

Leid je team naar de overwinning!

Of je nou beginner of deskundige bent in de 
wereld van Apex Legends – dit onofficiële 
handboek leert jou alle basisprincipes van het 
spel en zet de complete statistieken van alle 
Legends en wapens op een rij. 
Leer de beste tips en tricks van professionals 
om de beste ploeg te vormen, de beste 
wapencombinaties te maken, de geheimen 
van de kaart te ontdekken en de beste 
vechttechnieken onder de knie te krijgen, en 
blijf als laatste over!

L E G E N D S
H ET  EERSTE  O N O FF I C I EL E  HAN DB O EK

..

  



De must-have voor iedereen die alles wil weten 
over de ontwikkelingen en hoogtepunten van 
Battle Royale!

Alle beste momenten uit Battle Royale 
verzameld: de hoogtepunten van de 
verschillende seizoenen, de must-knows en 
laatste ontwikkelingen, en de beste prestaties 
van bekende spelers en de makers van de 
game! Ben helemaal op de hoogte van alle ups 
en downs van het afgelopen jaar, en wat het 
komende jaar voor je in petto heeft!

Titel: Fortnite Jaarboek 
ISBN: 9789030504627
Leeftijd: 10+
NUR: 270
Aantal pagina’s: 72
Formaat: 165 x 210 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
Fortnite Yearbook –  
The Chronicle
Vertaling: n.t.b.
Verschijningsdatum:  
september 2019
Verkoopprijs: €12,99

De must-have voor iedereen die alles wil weten 
over de ontwikkelingen en hoogtepunten van 
Battle Royale!

Alle beste momenten uit Battle Royale 
verzameld: de hoogtepunten van de 
verschillende seizoenen, de must-knows en 
laatste ontwikkelingen, en de beste prestaties 
van bekende spelers en de makers van de 
game! Ben helemaal op de hoogte van alle ups 
en downs van het afgelopen jaar, en wat het 
komende jaar voor je in petto heeft!

Het ultieme voertuig waar elk Fortnite 
avontuur mee begint: De Battle Bus. 

Spring de Fortnite-wereld tegemoet vanuit deze 
geliefde bus en maak je eerste keuze: waar ga je 
landen? Neem jij een skydive en vlieg je als een 
malle richting aarde, of kies je voor een glider 
en neem je de tijd om je richting te bepalen? 
Eenmaal op de grond ben je nergens meer 
veilig!

Leer met dit boek jouw eerste beslissingen te 
maken in het razend populaire Battle Royale en 
maak je klaar voor de strijd! Blijf jij als laatste 
over?

Titel: Fortnite  
De verhalen van de  
Battle Bus
ISBN: 9789030504924
Leeftijd: 10+
NUR: 270
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
Fortnite  
The stories of the  
Battle Bus
Vertaling: n.t.b.
Verschijningsdatum:  
november 2019
Verkoopprijs: €21,99



Deze Fortnite verzameluitgave mag niet in je 
boekenkast ontbreken!  

In dit Fortnite handboek lees je alles over 
Fortnite's outfits en accessoires van seizoen 
1 tot en met 7, gerangschikt in sets en 
met tips hoe je je look uniek kunt maken! 
Van onderwater-outfits tot fabelachtige of 
angstaanjagende skins, er is voor iedereen een 
coole skin te vinden! Dus of je nu kiest voor 
Wildcard of Whiplash, Beef Boss of Burnout, 
neem een laatste blik in de spiegel en ga de 
strijd aan!

Titel: Fortnite  
Handboek 1: Outfits
ISBN: 9789030504597
Leeftijd: 18+
NUR: 400
Aantal pagina’s: 192
Formaat: 210 x 270 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
Fortnite – The Outfits  
Handbook
Vertaling:  
Mariella Manfré
Verschijningsdatum:  
Juli 2019
Verkoopprijs: €19,99

Domineer de Battle Royale in elke game 
modus!
 
Ben jij al bekend met de verschillende game 
modes die Fortnite biedt? Of je nu solo de 
strijd aangaat, of liever een maatje of een heel 
team achter de hand houdt: zorg dat je in elke 
standaard modus als laatste strijder overblijft 
met alle tips en trucs in dit must-have Fortnite 
handboek! De Limited Time Modes bieden je 
daarnaast een leuke afwisseling in het gevecht, 
maar zijn maar korte tijd beschikbaar. Leer 
de verschillende modes kennen en wordt een 
echte Fortnite-expert!

Titel: Fortnite  
Handboek 2: Game  
modus strategieën
ISBN: 9789030504603
Leeftijd: 18+
NUR: 400
Aantal pagina’s: 192
Formaat: 210 x 270 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
Fortnite - The game mode 
strategies handbook
Vertaling: n.t.b.
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019 
Verkoopprijs: €19,99



Bouwen lijkt misschien ingewikkeld en 
onnodig als je nieuw bent in Fortnite… Want je 
gebruikt toch gewoon je wapens? Fout gedacht!

Of je nu nieuw bent bij Battle Royal Games 
of een veteraan bent. Slimme bouwwerken 
kunnen je helpen overleven en domineren! 
Leer handige bouwtechnieken in dit handboek 
en sleep die Victory Royale binnen!

Titel: Fortnite  
Handboek 1:  
Bouwtechnieken
ISBN: 9789030504634
Leeftijd: 18+
NUR: 400
Aantal pagina’s: 192
Formaat: 210 x 270 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
Fortnite – The Building  
Techniques Handbook 
Vertaling: n.t.b.
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019 
Verkoopprijs: €19,99

Na je sprong uit de Battle Bus, ben je veilig 
geland in de wereld van Fortnite. En nu?
 
Om te overleven kun je wel wat loot en wapens 
gebruiken. Op zoek naar de locatie van de 
Supply Drop dus! Maar pas op: je bent niet 
de enige die deze gedachte heeft! Vind een 
veilige weg naar de Supply Drop en zorg zo dat 
jij de beste wapens en andere loot te pakken 
krijgt om te heersen in de Battle Royale! Dit 
duidelijke handboek biedt jou de tips en tricks 
die je nodig hebt in je strategie naar de Supply 
Drop toe.

Titel: Fortnite  
Handboek 4: Supply drop
ISBN: 9789030504641
Leeftijd: 18+
NUR: 400
Aantal pagina’s: 192
Formaat: 210 x 270 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
Fortnite - The supply  
drop handbook
Vertaling: n.t.b.
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019 
Verkoopprijs: €19,99



Minecraft Jaarboek 
2020
ISBN: 9789030504719
Verschijningsdatum: 
September 2019
Prijs: €12,99

BING Verhaaltjes 
voor het slapengaan
ISBN: 9789030504108
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €15,99

LEGO® Harry Potter™ 
Zoek-en vindboek
ISBN: 9789030504542
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €13,99

LEGO® NINJAGO®: 
Missie voor een ninja
ISBN: 9789030504535
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €17,99

Minecraft: Alles over:
onderwater 
avonturen
ISBN: 9789030504009
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019
Prijs: €12,99

Minecraft: Avonturen 
op Woodsword - 
Duik in het diepe
ISBN: 9789030504740
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €14,99

Minecraft: Laten 
we bouwen – 
Zombieland
ISBN: 9789030504726
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €12,99

Fortnite Jaarboek – 
Deel 1
ISBN: 9789030504627
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €12,99

Fortnite Stories of the 
Battle Bus
ISBN: 9789030504665
Verschijningsdatum:  
November 2019
Prijs: €21,99

Fortnite handboek 
deel 1: Outfits
ISBN: 9789030504597
Verschijningsdatum:  
September 2019
Prijs: €19,99

Fortnite handboek 
deel 2: Game modus 
strategieën
ISBN: ?
Verschijningsdatum:  
?
Prijs: ?

Fortnite 
handboek deel 3: 
Bouwtechnieken
ISBN: 9789030504634
Verschijningsdatum: ?
Prijs: €19,99

Fortnite handboek 
deel 4: Supply drop
ISBN:
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019
Prijs: €19,99

LEGO® Bedenk en 
speel – Beestenbende
ISBN: 9789030504528
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019
Prijs: €17,99

LEGO® Bedenk en 
speel – Voertuigen
ISBN: 9789030504511
Verschijningsdatum:  
Oktober 2019
Prijs: €17,99

Roblox: Jaarboek 
2020
ISBN: 9789030504917
Verschijningsdatum:  
Augustus 2019
Prijs: €12,99

Apex Legends: Het eerste 
onofficiële handboek
ISBN: 9789030504856
Prijs: €9,99

CoderDojo: Creëren  
met code
ISBN: 9789030501534
Prijs: €13,50

Rubik’s breinbrekers 
voor kinderen
ISBN: 9789030504146
Prijs: €8,99

Roblox: De beste 
avonturengames
ISBN: 9789030503910
Prijs: €13,50

Roblox: De beste 
rollenspellengames
ISBN: 9789030504474
Prijs: €12,99

Roblox: Ultimate Avatar  
 Stickerboek 
 ISBN: 9789030504467 
 Prijs: €8,99

Ontdek de wereld van 
Roblox
ISBN: 9789030503903
Prijs: €13,50

Minecraft - Avonturen op 
Woodsword: In de game
ISBN: 9789030504429
Prijs: €14,99

Minecraft – Avonturen op 
Woodsword: Nacht van de 
vleermuizen
ISBN: 9789030504436
Prijs: €14,99

Minecraft voor beginners
ISBN: 9789030504498
Prijs: €12,99

Minecraft: Laten we bouwen – 
Attractieparken
ISBN: 9789030504450
Prijs: €12,99

Minecraft: Aquatic-avontuur 
stickerboek
ISBN: 9789030504269
Prijs: €8,99

Minecraft: Alles over 
betoveringen en drankjes
ISBN: 9789030503620
Prijs: €12,50

Minecraft: Alles over  
boerderijen
ISBN: 9789030503996
Prijs: €13,50

Minecraft: Alles over  
Creative
ISBN: 9789030503125
Prijs: €12,50

Minecraft: Alles over de 
Nether & de End
ISBN: 9789030503255
Prijs: €12,50

Minecraft: Alles over PVP 
minigames
ISBN: 9789030503637
Prijs: €12,50

Minecraft: Alles over  
Redstone
ISBN: 9789030503262
Prijs: €12,50

Minecraft: Alles over  
Verkennen
ISBN: 9789030503118
Prijs: €12,50

Minecraft: De ultieme  
constructie collectie
ISBN: 9789030503989
Prijs: €20,99

  

365 dingen om te doen 
met LEGO® steentjes 
(incl. stopwatch)
ISBN: 9789030502555
Prijs: €25,99

365 dingen om te doen 
met LEGO® steentjes 
ISBN: 9789030504702
Prijs: €19,99

LEGO® Geweldige 
voertuigen
ISBN: 9789030504689
Prijs: €21,99

LEGO®: 
Verjaardagsboek
ISBN: 9789030504382
Prijs: €14,99

LEGO®: Het grote boek 
over dieren
ISBN: 9789030503705
Prijs: €16,50

LEGO®: Wachten op  
de kerstman
ISBN: 9789030503965
Prijs: €17,50

LEGO® The Movie 2™: 
Boek van de film
ISBN: 9789030504290
Prijs: €11,99

LEGO® The Movie 2™: 
Super geweldig logboek
ISBN: 9789030504283
Prijs: €14,99

LEGO® The Movie 2™: 
Stop de invasie!
ISBN: 9789030504375
Prijs: €12,99

LEGO® City: 
Kleurplezier
ISBN: 9789030504399
Prijs: €8,99

LEGO® City: 
Bulldozerboeven
ISBN: 9789030503187
Prijs: €10,50

LEGO® City: De snelle 
achtervolging
ISBN: 9789030503811
Prijs: €17,50

LEGO® City: Groot 
Woordenboek
ISBN: 9789030503699
Prijs: €14,50

LEGO® City: Zoek- en 
vindboek
ISBN: 9789030503934
Prijs: €10,50

LEGO® Disney 
Princess: De  
magische tuin
ISBN: 9789030503866
Prijs: €17,50

LEGO® Jurassic 
World™:  
De dino-dreiging
ISBN: 9789030503835
Prijs: €8,50

LEGO® Jurassic 
World™: Kleurplezier
ISBN: 9789030504405
Prijs: €8,99

De LEGO® NINJAGO® 
film: Alles wat je  
moet weten
ISBN: 9789030503286
Prijs: €13,50

LEGO® NINJAGO®: 
Bouw je eigen 
avontuur
ISBN: 9789030503972
Prijs: €20,99

LEGO® NINJAGO®: 
Garmadon aan de 
macht
ISBN: 9789030503859
Prijs: €13,50

LEGO® NINJAGO®: 
Kleurboek
ISBN: 9789030504559
Prijs: €8,99

LEGO® Star Wars™:  
 Het complete werk
 ISBN: 9789030500995
 Prijs: €23,95

LEGO® Star Wars™: 
Legendes van de 
bouwmeesters
ISBN: 9789030503248
Prijs: €9,50

LEGO® Star Wars™: 
Rebellenprinses
ISBN: 9789030503231
Prijs: €9,50

LEGO® Star Wars™: 
Vriendenboek
ISBN: 9789030503880
Prijs: €10,50

Ultimate LEGO®  
Star Wars™
ISBN: 9789030503392
Prijs: €24,99

Star Wars™: Alles wat je 
moet weten en meer…
ISBN: 9789030501220
Prijs: €22,95

Star Wars™: De 
voertuigen ontleed
ISBN: 9789030501558
Prijs: €19,95

Star Wars™: Het 
complete naslagwerk
ISBN: 9789030503682
Prijs: €41,50

Star Wars™: Millennium 
Falcon Workshop
ISBN: 9789030503170
Prijs: €24,99

Star Wars™: The Force 
Awakens – Het complete 
werk
ISBN: 9789030501398
Prijs: €19,95

Star Wars™: The Last 
Jedi – Het complete werk
ISBN: 9789030503484
Prijs: €20,99

Star Wars™: Waar is de  
Wookiee? Cadeauset
ISBN: 9789030503958
Prijs: €20,99

Star Wars™: Waar is de 
Wookiee? 2
ISBN: 9789030503224
Prijs: €13,50

Star Wars™ voor 
beginners
ISBN: 9789030503521
Prijs: €15,50



meisenmaas             meisenmaas  




