


* Zie de aparte Fortnite Brochure voor ons Fortnite portfolio



Titel: Bing verhaaltjes  
voor het slapengaan
ISBN: 9789030504108
Leeftijd: 2+
NUR: 271
Aantal pagina’s: 96
Formaat: 255 x 235 mm
Uitvoering: padded cover
Oorspronkelijke titel:  
Bing’s Bedtime stories
Vertaling:  
Lidewij van den Berg
Verschijningsdatum:  
juni 2019
Prijs: €15,99

Bing verhaaltjes voor het slapengaan is de 
eerste uitgave van een serie voor kinderen 
vanaf 2 jaar.

Beleef samen met Bing een drietal allerliefste 
avonturen als Bing de eendjes gaat voeren, een 
lekkere wortelsmoothie maakt en verstoppertje 
speelt met zijn vriendjes.  

Het driejarige konijntje Bing ontdekt samen met zijn vrienden Sula, Coco en Panda de wereld om hem heen.  
Ze ontdekken de gekste dingen en als het nodig is, lossen ze samen met Bing’s knuffelvriend Flop de problemen op.

De Bing-reeks weerspiegelt op een authentieke manier het leven van jonge peuters en kleuters  
door op een luidruchtige, vrolijke en soms chaotische manier de realiteit van die leeftijd weer te geven.  

Zoals alle jonge kinderen leert en ontwikkelt Bing zich supersnel, maar kan hij hier en daar toch nog wel  
wat hulp van een volwassene gebruiken. Gelukkig is daarvoor zijn vriend Flop altijd in de buurt. 

 

 

 



Titel: BING eerste  
100 woordjes
ISBN: 9789030504788
Leeftijd: 2+
NUR: 271
Aantal pagina’s: 12
Formaat: 240 x 240 mm
Uitvoering: kartonboek  
met flapjes
Oorspronkelijke titel:   
Bing’s first 100 words
Vertaling:  
Lidewij van den Berg
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €13,99

Van het allerliefste konijnenvriendje 
verschijnt er nu ook een flapjesboek!  

Ontdek de wereld van BING en leer meer 
dan 100 alledaagse woordjes in dit kleurrijke 
flapjesboek – perfect voor het ontwikkelen van 
de hand-oog-coördinatie en het uitbreiden van 
de woordenschat van jonge kinderen. 

Vanaf 21 april is BING ook in de 
bioscoop te bewonderen! Kaartjes 
winnen? Kijk op pagina 8/9.



Om de nieuwe BING boekenserie  
te vieren, organiseren we graag 

twee leuke acties in de  
boekhandel! 

Om de nieuwe BING boekenserie 
te vieren, organiseren we graag 

twee leuke acties in de 
boekhandel! 

Heeft u interesse in (één van) onze BING acties, of heeft u vragen?  
Neem contact op met Nikki (Marketing & PR) via nikki@meisenmaas.nl of 020-3035013.



Titel: LEGO® Geweldige 
voertuigen
ISBN: 9789030504689
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 80
Formaat: 220 x 280 mm
Uitvoering: hardcover  
met 4 gratis LEGO®  
voertuigen
Oorspronkelijke titel:   
LEGO® Amazing Vehicles
Vertaling:  
Lidewij van den Berg
Verschijningsdatum: 
juli 2019
Prijs: €20,99

Leer over de meest fantastische voertuigen 
met allerlei LEGO® bouwwerken!
Zet je schrap en ontdek alle stoere bewegende 
machines op de planeet. 

Doe inspiratie op met meer dan 100 LEGO® 
bouwideeën, van hijskranen tot auto’s en van 
vliegtuigen tot treinen. Volg de makkelijke 
bouwtips om jouw eigen LEGO® voertuigen te 
creëren!

ONTDEK EN BOUW

ALLES WAT BEWEEGT
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Titel: LEGO® 365 dingen 
om te doen met LEGO  
steentjes
Auteur: Simon Hugo
ISBN: 9789030504702
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 240
Formaat: 240 x 282 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
LEGO® 365 things you  
can do with LEGO® bricks
Vertaling:  
Richard Borgman,  
Chris Hoppenbrouwers
Verschijningsdatum:  
juni 2019
Prijs: €19,99

Het ultieme boek voor elke LEGO® fan, 
boordevol activiteiten, uitdagingen en 
voorbeelden. Wat ga jij vandaag doen?

- Maak je eigen LEGO® goocheltrucs
- Daag je vrienden uit om de hoogste   
 LEGO® toren te bouwen
- Maak je eigen LEGO® huisdier
- Los LEGO® hersenkrakers op
- En nog veel meer!

Na het eerdere succes van 365 dingen om te 
doen met LEGO® steentjes, komt er nu een 
nieuwe uitgave voor iedereen die elke dag 
een LEGO® uitdaging wil aangaan met coole 
opdrachten, bouwwerken en voorbeelden!D
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ACTIVITEITEN   
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UITDAGINGEN   
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Titel: LEGO® NINJAGO®  
3D uitklapboek 
ISBN: 9789030504535
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 14
Formaat: 290 x 240 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:  
LEGO® Landscape  
Playbook
Vertaling:  
Lidewij van den Berg
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €16,99

Uit de succesvolle LEGO® NINJAGO® serie!

Wie zal er winnen, de held of de slechterik? 
Een spannend, interactief avontuur waarbij de 
jonge lezer kiest tussen de held of de slechterik 
en kan beslissen hoe het verhaal afloopt!
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Titel: LEGO® NINJAGO®  
Kleurboek
ISBN: 9789030504559
Leeftijd: 5+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 96
Formaat: 205 x 288 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel:   
LEGO® NINJAGO®   
Colouring pool
Vertaling:  
Lidewij van den Berg
Verschijningsdatum:  
mei 2019
Prijs: €8,99

Ben jij klaar voor een fantastische ninja-
kleurervaring? 

Geef je favoriete helden jouw lievelingskleuren, 
terwijl ze het opnemen tegen gevaarlijke 
tegenstanders. Van Skulkin tot het Stenen 
Leger, de Luchtpiraten en de Zonen van 
Garmadon. Herbeleef de gaafste gevechten van 
Lloyd, Jay, Nya, Kai, Zane en Cole!
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Titel: LEGO® Harry 
Potter™ Zoek- en  
vindboek
ISBN: 9789030504542
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 32
Formaat: 243 x 316 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
LEGO® Harry Potter™  
search-and-Find Book
Vertaling:  
Lidewij van den Berg
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €12,99

Dit zoek- en vindboek van LEGO® neemt de 
jonge Harry Potter-fans mee op een magisch 
avontuur in Zweinstein.  

Aarzel niet en help de jonge tovenaar bij het 
vinden van al zijn vrienden én vijanden in  
dit bijzondere LEGO® Harry Potter avontuur.

Met 9 prachtige scènes gebaseerd op 
de Harry Potter films!



bestaat  
10 jaar!
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Titel: Minecraft    
Duik in het diepe
ISBN: 9789030504740
Leeftijd: 10+
NUR: 282
Aantal pagina’s: 128
Formaat: 153 x 220 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
Minecraft Deep Dive
Vertaling:  
Jurjen Tiersma
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €14,99

Dit derde deel volgt Ash en haar vrienden in 
een nieuw Minecraft-avontuur!   

Ash, Morgan en drie van hun medespelers 
stappen opnieuw in het spel en nemen deze 
keer een diepe duik in de onderwaterwereld 
van Minecraft. Een schatkaart belooft een 
avontuur en de kans om op onderzoek uit te 
gaan, maar het kan ook een val zijn van de 
mysterieuze Evoker King. De zuurstof dreigt op 
te raken – zullen ze het overleven?



Titel: Minecraft voor  
beginners 
ISBN: 9789030504498
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 64
Formaat: 216 x 285 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
Minecraft for beginners
Vertaling:  
Richard Borgman
Verschijningsdatum:  
juni 2019
Prijs: €12,99

Dit boek is precies wat je nodig hebt om je 
avontuur in Minecraft Bedrock te beginnen! 
Een duidelijke gids om je te helpen overleven 
in de gevaarlijke Overwereld.  
 
Je leert hoe je materialen kunt mijnen, 
gereedschap kunt maken, eten kunt vinden 
en wapens kunt creëren. De informatie en 
tips vertellen je alles over de dieren, monsters 
en plaatsen die je zult tegenkomen – van 
koeien en planten tot dorpen en ondergrondse 
mijnschachten. 

Dus maak je klaar om jouw 
Minecraft avontuur te beginnen! 



Titel: Minecraft Laten we 
bouwen! Land van de  
Zombies
ISBN: 9789030504726
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 64
Formaat: 216 x 285 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
Minecraft Let’s build!  
Land of Zombies
Vertaling:  
Richard Borgman
Verschijningsdatum:  
augustus 2019
Prijs: €11,99

Dit officiële Minecraft Laten we bouwen! 
handboek helpt zowel nieuwe als ervaren 
spelers hun eigen Land van Zombies te 
ontwikkelen. De perfecte aanvulling voor de 
collectie van iedere Minecraft-fan!

Heb je ooit een land willen bouwen dat helemaal 
gewijd is aan het vechten tegen zombies? Deze gids 
vertelt je hoe je dat doet! Binnenin vind je bouw-
ideeën voor alles van een zombie-arena en een 
zombie-kerkhof tot een ondode stad en een geheim 
lab waar zombies worden gecreëerd en genezen. 
Volg de handige stappen voor ieder bouwwerk en 
voor je het weet heb je een heel Land van Zombies 
om van te genieten met je vrienden!

Heb je ooit gedroomd van een heel themapark 
in Minecraft om met je vrienden in te spelen? 
Constructie-expert Sparks van het bekende Minecraft 
magazine laat je zien hoe je alles kunt maken, van 
een simpele carrousel of een watergoot tot een 
spookhuisritje of zelfs een achtbaan uit een andere 
dimensie! Met haar vakkundige tips was het bouwen 
van een themapark nog nooit zo gemakkelijk!

 



Titel: Minecraft Alles  
over Ocean Survival
ISBN: 9789030504009
Leeftijd: 7+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 80
Formaat: 155 x 218 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
Minecraft Guide to Ocean 
Survival
Vertaling: Nick Kivits
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €14,99

Dankzij de kennis en tips van de Mojang-
experts is dit de ultieme gids voor een 
avontuur in de onderwaterwereld van 
Minecraft!

Minecraft’s oceanen zitten boordevol kleurrijk 
leven en bijzondere schatten, maar nieuwe 
gevaren schuilen onder het water en kunnen 
overleven lastig maken. Dit officiële Minecraft-
boek Alles over Ocean Survival leert je hoe 
je onder water kunt ademhalen, hoe je 
waardevolle, gezonken buit kunt vinden 
en hoe je vecht tegen Guardians en andere 
bedreigende mobs uit het diepe.  



Titel: Minecraft  
Jaarboek 2020
ISBN: 9789030504719
Leeftijd: 7+
NUR: 210
Aantal pagina’s: 80
Formaat: 220 x 292 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:   
Minecraft Annual 2020
Vertaling:  
Richard Borgman
Verschijningsdatum:  
augustus 2019
Prijs: €12,99

Voor het vierde jaar op rij verschijnt het 
populaire jaarboek voor de echte Minecraft 
fan! Het officiële Minecraft Jaarboek 2020 is de 
must-have voor iedereen die alles wil weten 
over de ontwikkelingen binnen Minecraft van 
het afgelopen jaar en alles wat er komen gaat 
in 2020!

Het boek staat vol overlevingsstrategieën 
voor avonturiers, epische avonturen van 
het Mojang-team, strips met de meest 
memorabele verhalen van jouw Youtube-
helden en spannende uitdagingen van de 
Mojang-experts om uit te proberen in het spel. 



En wat kunt u nog meer van ons 
verwachten?

•  Een advertentiecampagne in het Minecraft 
 Magazine.
•  Intensieve samenwerking met bekende Minecraft 
 vloggers met miljoenen volgers
•  Online promotiecampagne met toffe winacties
•  Inzet van onze ambassadeurs uit het jonge  
 MEIS & MAAS Lezerspanel.
 
Neem voor alle mogelijkheden contact op met  
Nikki (Marketing & PR) via nikki@meisenmaas.nl. 



CoderDojo: Creëren  
met code
ISBN: 9789030501534
Prijs: €12,95

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

Roblox: De beste 
avonturengames
ISBN: 9789030503910
Prijs: €12,99

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

Roblox: Character 
Encyclopedie
ISBN: 9789030504412
Prijs: €19,99

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

Ontdek de wereld  
van Roblox
ISBN: 9789030503521
Prijs: €12,99

Minecraft:  
In de game
ISBN: 9789030504429
Prijs: €14,99

Minecraft: Nacht van de 
vleermuizen
ISBN: 9789030504436
Prijs: €14,99

Minecraft: Laten we  
bouwen – Attractieparken
ISBN: 9789030504450
Prijs: €9,99

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

Minecraft: Alles over 
betoveringen en drankjes
ISBN: 9789030503620
Prijs: €11,99

Minecraft: Alles over 
boerderijen
ISBN: 9789030503996
Prijs: €12,99

Minecraft: Alles over  
Creative
ISBN: 9789030503125
Prijs: €11,95

Minecraft: Alles over 
de Nether & de End
ISBN: 9789030503255
Prijs: €11,95

Minecraft: Alles  
over PVP minigames
ISBN: 9789030503637
Prijs: €11,99

Minecraft: Alles  
over Redstone
ISBN: 9789030503262
Prijs: €11,95

Minecraft: Alles  
over Verkennen
ISBN: 9789030503118
Prijs: €11,95

Minecraft:  
De ultieme  
constructie collectie
ISBN: 9789030503989
Prijs: €19,99

Minecraft jaarboek 
2019
ISBN: 9789030503927
Prijs: €11,99

365 dingen om te  
doen met LEGO® 
steentjes (incl. 
stopwatch)
ISBN: 9789030502555
Prijs: €24,95

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

LEGO®: Het grote boek 
over dieren
ISBN: 9789030503705
Prijs: €15,99

LEGO®: Wachten  
op de kerstman
ISBN: 9789030503965
Prijs: €16,99

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: €9,95

LEGO® City: De snelle 
achtervolging
ISBN: 9789030503811
Prijs: €16,99

LEGO® City: Groot 
Woordenboek
ISBN: 9789030503699
Prijs: €13,99

LEGO® City: 
Vriendenboek
ISBN: 9789030503873
Prijs: €9,99

LEGO® City: Zoek-  
en vindboek
ISBN: 9789030503934
Prijs: €9,99

LEGO® Disney 
Princess: De  
magische tuin
ISBN: 9789030503866
Prijs: €16,99

LEGO® Jurassic 
World™: De dino-
dreiging
ISBN: 9789030503835
Prijs: €7,99

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

De LEGO® NINJAGO® 
film: Alles wat je moet 
weten
ISBN: 9789030503286
Prijs: €12,95

LEGO® NINJAGO®: 
Bouw je eigen 
avontuur
ISBN: 9789030503972
Prijs: €19,99

LEGO® NINJAGO®: 
Garmadon aan de 
macht
ISBN: 9789030503859
Prijs: €12,99

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

LEGO® Star Wars™: 
Legendes van de 
bouwmeesters
ISBN:9789030503248
Prijs: €8,95

LEGO® Star Wars™: 
Rebellenprinses
ISBN: 9789030503231
Prijs: €8,95

LEGO® Star Wars™: 
Vriendenboek
ISBN: 9789030503880
Prijs: €9,99

Ultimate LEGO® Star 
Wars™
ISBN: 9789030503392
Prijs: €34,99

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: €39,99

Star Wars™: 
Millennium Falcon 
Workshop
ISBN: 9789030503170
Prijs: €23,95

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

Star Wars™: The Last 
Jedi – Het complete 
werk
ISBN: 9789030503484
Prijs: €19,99

Star Wars™: Waar is de 
Wookiee?
ISBN: 9789030503958
Prijs: €19,99

Star Wars™: Waar is de 
Wookiee? 2
ISBN: 9789030503224
Prijs: €12,95

Star Wars™ voor 
beginners
ISBN: 9789030503521
Prijs: €14,99
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een officieel 
Minecraft avontuur

NICK ELIOPULOS
LUKE FLOWERS
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Avonturen op Woodsword

ALS DE GAME ECHT IS…

ZIJN DE GEVAREN DAT OOK!

Vijf jonge Minecra�-spelers raken in hun  

geliefde game verstrikt. Wanneer de game 

werkelijkheid is geworden, moeten ze al hun 

kennis en skills gebruiken om te verkennen, 

bouwen en overleven… en de vermiste  

hamster te vinden!

DEEL 1

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

LEGO® 365 dingen 
om te doen met 
LEGO® steentjes
ISBN: 9789030504702
Verschijningsdatum:  
juni 2019
Prijs: €19,99

BING Eerste 100 
woordjes
ISBN: 9789030504778
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €13,99

LEGO® Geweldige 
voertuigen 
ISBN: 9789030504689
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €20,99

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

Minecraft Alles over 
Ocean Survival
ISBN: 9789030504009
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €14,99

LEGO® NINJAGO® 
uitklapboek
ISBN: 9789030504535
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €16,99

LEGO® Harry Potter™ 
Zoek-en vindboek
ISBN: 9789030504542
Verschijningsdatum:  
september 2019
Prijs: €12,99

LEGO® NINJAGO® 
Kleurboek
ISBN: 9789030504559
Verschijningsdatum:  
mei 2019
Prijs: €8,99

Minecraft Laten we 
bouwen! Land van 
de Zombies
ISBN: 9789030504726
Verschijningsdatum:  
augustus 2019
Prijs: €11,99

Minecraft  
Duik in het diepe
ISBN: 9789030504740
Verschijningsdatum: 
september 2019
Prijs: €14,99

Minecraft voor 
beginners
ISBN: 9789030504498
Verschijningsdatum:  
juni 2019
Prijs: €12,99

the WOODSWORD CHRONICLES

£5.99
egm

ont.co.uk

90100

9 781405 293815

ISBN 978-1-4052-9381-5

Nick eliOpulOs
Luke floWers

Nick eliOpulOs
Luke floWers
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An OffiCial 
MinEcraFt aDvenTure

Bats are at large…

…  and so are zombies!

When a swarm of bats invades 

their real-life school and a zombie 

horde attacks their Minecra� village, 

a group of friends go on a mission 

to find out who is behind these 

monstrous migrations…
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