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Meesterlijke nieuwe Moeyaert
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Bianca is een meisje met een gebruiksaanwijzing, vindt haar moeder, 

die al genoeg te stellen heeft met zorgenkind Alan, Bianca’s broertje.

Bianca is onhandelbaar. Dat zegt haar vader. Hij is met ‘zijn Cruz’ 

naar een woongroep verhuisd en heeft zijn dochter liever niet elk 

weekend op bezoek.

Bianca is merkwaardig, zegt Billie King, Bianca’s favoriete actrice. Op 

een warme middag in augustus zit ze zomaar in de woonkamer een 

kopje thee te drinken.

Bianca zelf weet niet goed hoe ze zich voelt of hoe ze haar gedachten 

stil moet krijgen. Het liefst zou ze  bij niemand horen. Maar vandaag, 

met Billie King in de buurt, wordt ze opeens duide lijker dan ooit en 

geeft ze een nieuwe betekenis aan onhandelbaar.

• emotioneel geladen nieuwe parel van Bart Moeyaert

• met een glansrol voor een favoriete soapactrice

• voor alle leeftijden vanaf elf

Over De Melkweg:
‘Moeyaert overtreft hier zichzelf. […] Als het op het vangen van 
(kinder)angsten aankomt, in taal en voelen, blijft Moeyaert een 
meester.’ Knack 
‘Van een wonderlijke schoonheid. Een intimistisch, heerlijk strak 
geregisseerd verhaal.’ De Morgen

kinderboek 11+ • gebonden, met linnen rug • 117,99 • 12 x 20 cm • 128 bladzijden • omslag Herman 
Houbrechts • omslagillustratie Jang Myeong Uk • verschijning oktober 2018 • nur 283, 284 
isbn 978 90 214 1515 4 • e-book • 19,99 • isbn 978 90 214 1514 7
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Messcherp portret van een twaalfjarige

Tegenwoordig heet iedereen Sorry
Bart Moeyaert
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Het jaar rond met Fiep
Fiep Westendorp

De illustraties van Fiep Westendorp zijn een feest op zich, maar dit 

kartonboek is uniek. De illustraties laten het verloop van de seizoenen 

prachtig zien en op elke spread kun je met een schuifje of draaischijf 
een verrassing tevoorschijn laten komen. Schud de appels uit de boom, 

laat de slee van de sneeuwhelling glijden en tover bloemen tevoor

schijn in de voorjaarstuin. Samen genieten van een prentenboek was 

nog nooit zo leuk!

• kijkboek over de vier seizoenen

• vol verborgen verrassingen 

• met de geweldige illustraties van Fiep Westendorp

‘De tijdloze kleurige illustraties van deze bekende illustratrice zijn 
humoristisch … heel geschikt om met peuters te bekijken, te benoe-
men en samen van te genieten.’ NBD over De dieren van Fiep

kartonboek met draaischijven en schuifjes 2+ • 114,99 • 19 x 19 cm • 12 bladzijden
illustraties in kleur Fiep Westendorp • idee Gioia Smid • omslag Wietske Lute • vormgeving Rianne van Duin
verschijning november 2018 • nur 271 • isbn 978 90 214 1521 5
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Het werkstuk
Simon van der Geest

Eva zit in groep acht en moet voor biologie een werkstuk maken over 

iets waar ze meer over wil weten. Als onderwerp kiest ze ‘biologische 

vaders’, want van haar eigen biologische vader weet ze helemaal niets. 

Haar moeder, de beroemde zangeres Silla Locks, laat bijna niets over 

hem los. Van wie heeft ze toch haar donkere vel en haar elfde teen? 

Hoe meer Eva zich in het onderwerp vastbijt, hoe zekerder ze weet dat 

ze haar vader wil zien. Ook als ze ontdekt dat hij waarschijnlijk in 

Suriname woont. Ze besluit stiekem de hulp in te schakelen van het 

realityprogramma ‘Verloren Tijd’. Misschien kunnen zij haar vader 

helpen opsporen. Maar vanaf dat moment is er ook geen weg meer 

terug. 

• meeslepend, ontroerend en grappig 

• over de zoektocht naar een biologische vader

• met veel tekeningen van Karst-Janneke Rogaar

Simon van der Geest en Karst-Janneke Rogaar werkten samen aan 

Spinder (Gouden Griffel) en Per ongelukt! (Kinderboekenweekgeschenk). 

Van der Geest maakte speciaal voor dit boek een tocht van Paramaribo 

naar het hart van de Surinaamse jungle. 

Over Spijkerzwijgen:
‘Dwingt vooral bewondering af.’ de Volkskrant
‘Briljante scènes, filmisch verteld, beschreven in prachtige zinnen, 
authentiek Van der Geest. ’ NRC Handelsblad

kinderboek 10+ • gebonden • 115,99 • 13,5 x 21,5 cm • 296 bladzijden • omslag en illustraties in zwart-wit 
Karst-Janneke Rogaar • verschijning oktober 2018 • nur 283 • isbn 978 90 214 1486 7
e-book • 19,99 • isbn 978 90 214 1495 9
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Nieuw kinderboek van tweevoudig Gouden Griffel-winnaar
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De blauwe vleugels
Jef Aerts

Josh en zijn grote broer Jadran vinden een jonge, gewonde kraan

vogel. Ze willen hem weer leren vliegen zodat hij zijn familie achterna 

kan naar het Zuiden. De broers doen de grote blauwe vleugels van 

hun moeder om, uit de tijd dat ze nog in musicals meespeelde, en  

laten de kraanvogel zien hoe het moet. Daarvoor klimmen ze almaar 

hoger. Als Josh door toedoen van zijn impulsieve broer van de brand

ladder valt en in het ziekenhuis belandt, verandert alles. Kan Jadran 

nog wel thuis blijven wonen? 

De twee broers besluiten te vluchten als ze horen dat Jadran naar  

een zorginstelling moet verhuizen. En ze nemen de kraanvogel mee. 

Er volgt een moedige en ontroerende ontsnappingspoging, die ook 

een zoektocht is naar de warmte van een gezin.  

• ontroerende vriendschap tussen twee broers

• van de winnaar van twee Zilveren Griffels en een Boekenleeuw

• illustraties van Martijn van der Linden

‘Jef Aerts blinkt uit als stilist, die oog heeft voor detail en kleine scènes 
als kunstwerkjes weet uit te schrijven.’ De Standaard

Over Paard met laarzen:
‘Een mooi avontuur dat Astrid Lindgren in herinnering roept.’ 
NRC Handelsblad

kinderboek 10+ • gebonden • 116,99 • 13,5 x 21,5 cm • 160 bladzijden • illustraties in zwart-wit met 
steunkleur Martijn van der Linden • omslag Herman Houbrechts • verschijning oktober 2018 • nur 283
isbn 978 90 214 1487 4 • e-book • 19,99 • isbn 978 90 214 1498 0
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Twee broers en een kraanvogel
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Lepelsnijder
Marjolijn Hof

Janis woont samen met de oude Frid boven op een berg, ver van de  

bewoonde wereld. Contact met andere mensen is verboden, want de 

wereld is veel te onveilig. Alleen Frid zelf daalt af en toe de berg af om 

voorraden in te slaan, en om de sierlijke lepels te verkopen die Janis 

uit hout snijdt. 

Maar dan keert Frid niet terug van een van zijn tochten. Het eten 

raakt op en Janis kan maar één ding doen: hij laadt wat spullen op de 

ezel Kiezel, roept de hond Luki en daalt de berg af. Langzamerhand 

komt hij erachter dat hij niet alleen op zoek moet naar Frid, maar ook 

naar iets nog belangrijkers: de waarheid.   

• verrassend avonturenverhaal

• van Gouden Griffel-winnaar Marjolijn Hof

• voor fans van De brief voor de koning en De gebroeders Leeuwenhart

• met illustraties van Annette Fienieg

‘Ongemeen sterke en relevante literatuur, ver over leeftijdsgrenzen 
heen.’ De Morgen over De regels van drie (Woutertje Pieterse Prijs en Vlag 
en Wimpel van de Griffeljury) 

kinderboek 10+ • gebonden • 115,99 • 15 x 21,5 cm • 256 bladzijden • omslagillustratie en illustraties in 
zwart-wit Annette Fienieg • vormgeving Leentje van Wirdum • verschijning november 2018 • nur 283 • 
isbn 978 90 214 1499 7 • e-book • 19,99 • isbn 978 90 214 1500 0
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Klassiek avonturenverhaal over een jongen op zoek naar 
zijn afkomst
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Kalle en Saar
Jenny Westin Verona & Jesús Verona

prentenboek 4+ • gebonden • 115,99 • 21,5 x 30 cm • 32 bladzijden • oorspronkelijke titel Kalle och Elsa 
rymmer • vertaald door Bette Westera • illustraties in kleur Jesús Verona • vormgeving Nederlandse editie 
Irma Hornman • verschijning oktober 2018 • nur 273 • isbn 978 90 214 1493 5

Op avontuur in de achtertuin

Beste vrienden Kalle en Saar vervelen zich. ‘Ik weet iets,’ zegt Kalle, 

‘we gaan op avontuur!’ Van mama moeten ze binnen blijven omdat 

het gaat regenen, maar daar trekken ze zich niets van aan. Ze stoppen 

hun rugzak vol handige spullen en gaan op ontdekkingstocht in de 

achtertuin, waar de jungle begint.  

Ze moeten zich verstoppen voor een krokodil en de grote boze wolf, 

en als het toch gaat regenen, schuilen ze in hun zelfgebouwde hut. 

Buiten spelen was nog nooit zo’n avontuur!

• kleurrijke ode aan het buitenspelen en de fantasie

• vertaling van Gouden Griffel-winnaar Bette Westera

• past bij het thema van de Kinderboekenweek

‘Een geweldig, eenvoudig verhaal met fantastische illustraties die ver-
wijzen naar de jaren zeventig maar tegelijkertijd heel modern zijn.’ 
Frankfurter Allgemeine

Jenny Westin Verona (1980) studeerde kunst en design in Engeland, 

Spanje en Zweden. Kalle en Saar maakte ze samen met haar man, 

illustrator en ontwerper Jesús Verona (1975). Hij komt uit Madrid, 

maar beiden wonen nu samen in Stockholm. 

©
 G

ör
an

 S
eg

eh
ol

m
©

 G
ör

an
 S

eg
eh

ol
m





9 7 8 9 0 2 1 4 1 4 8 1 2

Liefde is niet voor lafaards
Ulf Stark & Ida Björs

Papa en mama noemden mij Fred, want dat betekent ‘Vrede’.
Maar het hielp niet. Het werd toch oorlog.

Het is oorlog en de koudste winter sinds tijden. Freds vader is naar 

de Zweedse grens gestuurd om die te bewaken tegen de Duitsers. 

Fred mist zijn vader, want aan wie kan hij nu zijn geheimen kwijt? 

Dat hij verliefd is op Elsa, bijvoorbeeld, een stoer roodharig meisje.

Gelukkig heeft Fred zijn beste vriend Oskar. Samen hebben ze zo’n 

hekel aan de oorlog en aan die idiootmetzijnsnor dat ze een 

Hitlersnorretje op het menselijk skelet in school tekenen. Maar daar 

is het schoolhoofd niet bepaald blij mee…

• ideaal cadeau voor Sinterklaas en Kerstmis

• warm en grappig verhaal voor lezers vanaf 8 jaar

• prachtige vertaling van Edward van de Vendel

• met sfeervolle illustraties in kleur 

Ulf Stark (1944 – 2017) was een van de bekendste kinderboeken

schrijvers van Zweden. Zijn werk werd veelvuldig bekroond en ver

scheen in vele talen. Ida Björs (1973) studeerde aan de kunstacademie 

van Stockholm en werkt als illustrator van boeken en tijdschriften. 

‘Een boek om van te houden.’ Dagens Nyheter
‘Zoals altijd bij Ulf Stark is het verhaal zowel grappig als gevoelig. 
Een onverslaanbare combinatie.’ Sveriges Radio

kinderboek 8+ • gebonden • 116,99 • 13,5 x 19 cm • 128 bladzijden • oorspronkelijke titel En liten bok om 
kärlek • vertaald door Edward van de Vendel • illustraties in kleur Ida Björs • vormgeving Nederlandse editie 
Irma Hornman • verschijning november 2018 • nur 282, 283 • isbn 978 90 214 1481 2
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Een hartverwarmend verhaal vol Zweedse wintermagie
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183,94
isbn 978 90 214 1567 3

‘Gips is 
Anna Woltz 
in topvorm.’ 
– Het Parool

‘Een boek tjokvol verrassingen, 
onverwachte ontmoetingen 

en bruisende avonturen.’ 
HHHHH – Kidsweek

Winnaar 
Gouden 
Griffel
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kinderboek 11+ • gebonden • 113,99 
13,5 x 21,5 cm • 168 bladzijden 

nur 283 • isbn 978 90 451 1782 9
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Deesje
Joke van Leeuwen

Deesje moet voor een poosje naar halftante in de grote stad. Eigenlijk 

wil ze niet, maar dat heeft ze niet gezegd. Want ze zegt niet altijd  

meteen wat ze eigenlijk zeggen wil. En juist daarom loopt alles anders 

zodra Deesje de trein uit stapt. Ze rolt van het ene avontuur in het  

andere. Ze komt op televisie, en als ze niet vanzelf kwijtraakt, dan 

loopt ze weg!

• bekroond met de Gouden Griffel en een Zilveren Penseel

• nieuwe editie met de oorspronkelijke omslagillustratie 

• Joke van Leeuwen viert in 2018 40 jaar schrijverschap

Joke van Leeuwen kreeg voor haar werk vele prijzen, waaronder de 

Constantijn Huygensprijs voor haar gehele oeuvre. In 2018 is ze  

40 jaar schrijver. Dit wordt o.a. gevierd met een grote overzichts

tentoonstelling in Genk, vanaf oktober 2018.

Abdelkader Benali over Deesje, het belangrijkste boek in zijn leven:  
‘Het is een meeslepend verhaal over een meisje dat haar weg zoekt in 
de wereld. Het doet je anders kijken naar taal. Het is een boek waar 
beeld en taal op een ingenieuze wijze met elkaar samenvloeien.  
Deesje is een kinderboek dat alles heeft.’

kinderboek 7+ • gebonden • 115,99 • 14,8 x 21,5 cm • 144 bladzijden • illustraties in zwart-wit Joke van 
Leeuwen • omslag Nancy Koot • verschijning oktober 2018 • nur 282 • isbn 978 90 214 1480 5
e-book • 19,99 • isbn 978 90 214 1548 2
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Dubbelbekroonde klassieker over een introvert, moedig 
meisje 

40 jaar
schrijver
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De kleur van de zon
David Almond

Het is een stralende zomerochtend in het stadje aan de Tyne waar  

Davie woont. Op straat komt hij zijn beste vriend tegen, die hem  

vertelt dat er een jongen is vermoord. Het blijkt om Jimmy Killen te 

gaan. De dader kan dus niemand anders zijn dan Zorro Craig, want  

de families Killen en Craig zijn al sinds jaar en dag aartsvijanden. 

Het hele stadje loopt uit om het lijk te zien, maar Davie krijgt al snel 

genoeg van alle roddels. Hij besluit de heuvel waartegen het stadje  

gebouwd is op te gaan. Hoe hoger hij komt, hoe meer Davie ontdekt 

over de toedracht van de moord, maar vooral ook over het leven en 

zichzelf.

• prachtige coming-of-age roman van een veelbekroond auteur 

• ontroerend, warm en wijs

• voor iedereen vanaf 12 jaar

David Almond (1951) groeide op in het plaatsje Felling on Tyne,  

waar alles voorhanden was om zijn verbeelding aan het werk te zetten. 

De kleur van de zon noemt hij zelf zijn meest autobiografische boek.

Over Het wonderlijke verhaal van Angelino Brown:
‘Een liefdevol, humoristisch verhaal, waar veel kinderen van zullen 
genieten dankzij een werkelijk briljante vertaling.’ Friesch Dagblad

jeugdboek 12+ • paperback • 117,99 • 13,5 x 21,5 cm • 224 bladzijden • oorspronkelijke titel The Colour of the Sun 
vertaald door Annelies Jorna • omslagillustratie David Litchfield • omslag Nederlandse editie Marry van Baar 
verschijning januari 2019 • nur 284 • isbn 978 90 214 1494 2 • e-book • 19,99 • isbn 978 90 214 1496 6
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‘Een van Almonds mooiste boeken tot nu toe.’ The Bookseller
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Hele verhalen voor een halve soldaat
Benny Lindelauf & Ludwig Volbeda

Zes broers worden opgeroepen om dienst te nemen in het leger.  

Op weg naar het front moeten ze zich melden bij een grenspost.  

Geschikte giften of geld om de grens te kunnen passeren, bezitten de 

broers niet. Verhalen kennen ze echter in overvloed. Verhalen over 

een behekst meer, over een poppenspeler die over lijken gaat om  

succes te hebben en over een jongeman die zo mooi is dat de mannen 

uit zijn dorp hem van pure jaloezie het liefst een kopje kleiner maken. 

De broers vertellen en vertellen alsof er een leven van af hangt. En dat 

is ook zo.

• nieuw hebben-boek van de makers van Hoe Tortot zijn vissenhart verloor

• fonkelende verhalen van Benny Lindelauf

• in de traditie van ‘De verhalen van 1001 nacht’ en ‘The Canterbury 
 Tales’ 

• spectaculaire illustraties in kleur van Ludwig Volbeda

De eerste samenwerking van Lindelauf en Volbeda resulteerde in 
Hoe Tortot zijn vissenhart verloor (Gouden Lijst voor het beste jeugdboek), 
dat werd bedolven onder de vijfsterren-recensies:

‘Ongeëvenaard goed.’ NRC Next
‘Een prachtig verhaal, en haast nog prachtiger geïllustreerd door 
Ludwig Volbeda.’ Noordhollands dagblad 

jeugdboek 12+ • gebonden • 122,50 • 15,5 x 18,7 cm • 288 bladzijden • illustraties in kleur Ludwig Volbeda 
vormgeving Herman Houbrechts • verschijning november 2018 • nur 284 • isbn 978 90 214 1471 3
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6 broers, 6 verhalen, 1 meesterwerk
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Boven op de berg
Marianne Dubuc

Mevrouw Das wandelt elke zondag naar de top van de berg en geniet 

daar van het uitzicht. Op een keer ontmoet ze kleine Kiki die heel 

graag eens met haar mee zou gaan maar ook een beetje bang is. 

Mevrouw Das geeft haar genoeg vertrouwen om het toch te durven 

en zo begint een mooie vriendschap. Elke zondag gaan ze samen op 

pad en laat mevrouw Das Kiki zien hoe mooi de natuur is en hoe 

belangrijk het is anderen te helpen. 

• hartverwarmend verhaal over wijsheid, hulpvaardigheid en 
 vertrouwen op je intuïtie

• perfect voor grootouders en kleinkinderen

• van de maakster van De leeuw en het vogeltje

Marianne Dubuc heeft internationaal succes met o.a. De leeuw en het 
vogeltje en de boeken over postbode Muis. Boven op de berg is een 

hommage aan haar grootmoeder, met wie ze als kind vaak wandelde 

in de natuur.

Over de boeken van Marianne Dubuc:
‘Ontroerend verhaal, knap geïllustreerd. Verdient het een klassieker 
te worden.’ de Volkskrant 
‘Zeldzaam teder prentenboek over vriendschap.’ Trouw

prentenboek 4+ • gebonden • 115,99 • 16,5 x 21,5 cm • 80 bladzijden • oorpsronkelijke titel Le chemin de la 
montagne • vertaald door Jacques Dohmen • illustraties in kleur Marianne Dubuc • vormgeving Nederlandse 
editie Nancy Koot • verschijning januari 2019 • nur 273 • isbn 978 90 214 1478 2
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Ontroerend verhaal over vriendschap tussen oud en jong
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Majoor Rosalie
Timothée de Fombelle & Isabelle Arsenault

1917. Rosalie is vijf jaar. Ze mag achteraan in de klas tekenen, terwijl 

de oudere kinderen leren lezen. Hoewel het front ver weg is, wordt 

haar wereldje door oorlog bepaald. De meester leest de heroïsch 

klinkende krantenkoppen voor, en moeder de hoopgevende brieven 

van vader, die soldaat is. De waarheid wordt aan een klein meisje niet 

verteld. Daarom leert Rosalie stiekem lezen. Want ze wil weten wat er 

echt in de brieven staat, over de verschrikkelijke oorlog en over haar 

vader. 

• ontroerend verhaal in poëtische taal

• prachtige illustraties

• over de kracht van lezen en schrijven 

• ter herdenking van het einde woi 

Timothée de Fombelle is een gelauwerde toneelschrijver en de 

auteur van Tobie Lolness, dat in 27 talen verscheen.

Isabelle Arsenault is een prijswinnende illustrator uit Quebec.

kinderboek 8+ • gebonden • 116,99 • 17 x 20 cm • 64 bladzijden • vertaald door Eef Gratama
illustraties in kleur Isabelle Arsenault • vormgeving Nederlandse editie Irma Hornman
verschijning oktober 2018 • nur 282 • isbn 978 90 214 1488 1
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Stiekem leren lezen om de waarheid te kennen 
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Van liefde en verlangen 
Imme Dros

Als geen ander kan Imme Dros klassieke verhalen opnieuw tot leven 

brengen voor een groot publiek. Eerder deed ze dat op weergaloze 

wijze met de Griekse mythen, en nu koos ze verschillende verhalen 

die behoren tot de Westerse cultuurgeschiedenis en die iedereen op 

z’n minst kent van naam: Het zwanenmeer, Cyrano de Bergerac, 

Blauwbaard, De vuurvogel, Peer Gynt, Psyche en Eros… 

De bewerkingen van Dros zijn verrassend (ze weet van Roodkapjes 

wolf een tragische figuur te maken), geschreven in heerlijk levend 

Nederlands, en ze getuigen van een enorme kennis van de menselijke 

natuur. Niet voor niets is ze wel het zusje van Homeros genoemd.

• 10 klassieke verhalen bewerkt door grootmeester Imme Dros

• prachtig cadeauboek voor de feestdagen (en Valentijn!)

• in kleur geïllustreerd door Harrie Geelen

Over Griekse mythen:
‘Een mooi boek, ook om een geliefde al of niet op Valentijnsdag te 
geven.’ Dagblad van het Noorden 
‘Dros munt uit door de poëtische en gedreven vertelwijze.’ Trouw 

verhalenbundel 12+ • gebonden • 122,50 • 16 x 24 cm • 256 bladzijden • illustraties in kleur Harrie Geelen
vormgeving Brigitte Slangen • verschijning november 2018 • nur 284, 277 • isbn 978 90 214 1482 9

35

Zo mooi als de liefde zelf
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Piet en Sint en het slimme kind
Gerda Dendooven

Het is 5 december, voor alle kinderen de spannendste nacht van het 

jaar. Piet en Sint zijn onderweg met hun schimmel, tot het plotseling 

hard begint te regenen. De regen spoelt de prachtige krullen uit de 

baard van Sint en het zwart van Piet zijn wangen. Zijn pak zit onder 

de vlekken. Ook het paard loopt er druilerig bij. Zo kunnen ze hun 

tocht niet vervolgen. Ze kloppen aan bij een huis waar nog licht 

brandt, en vragen of ze mogen schuilen. 

Op vraag van het Minderhedenforum en Leca vzw schreef Gerda 

Dendooven een grappig en licht prentenboek waarin de kleur van Piet 

ter discussie wordt gesteld.

• eigentijds Sinterklaasverhaal

• mailing en campagne naar scholen

• thema: diversiteit

Door regen en wind
stapten ze voort
tot bij een huis
met licht in de poort.
  
Mogen we schuilen?
Heel eventjes maar.
We zijn helemaal nat,
ons pak en ons haar.

prentenboek 4+ • gebonden • 113,99 • 21 x 27,5 cm • 32 bladzijden • illustraties in kleur Gerda Dendooven
vormgeving Dooreman • verschijning oktober 2018 • nur 273 • isbn 978 90 214 1491 1

37

Pakjesnacht in de regen
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Bekroond met een Zilveren Griffel

                                    Bekroningen van de                Griffel- & Penseeljury

isbn 978 90 451 2037 9 isbn 978 90 451 2112 3

isbn 978 90 451 2089 8 isbn 978 90 451 1956 4



                                    Bekroningen van de                Griffel- & Penseeljury

Bekroond met een 
Zilveren Penseel

Bekroond met een Vlag en Wimpel van de Griffeljury

isbn 978 90 451 1686 0

isbn 978 90 451 2105 5isbn 978 90 451 2035 5



Prenten-
boek 

TopTien 
2019 Prentenboek TopTien 2019 

Als ik een dinosaurus had
Gabby Dawnay & Alex Barrow

9 7 8 9 0 4 5 1 2 0 0 4 1prentenboek 3+ • gebonden • 114,99 • 26 x 24 cm • 32 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 451 2004 1

• supergrappig prentenboek over een meisje 
 dat een dino wil als huisdier

• humoristisch verhaal op rijm

• vertaling Bette Westera

Een
huis
voor 

Harry

Prentenboek van 
het Jaar 2019 
Een huis voor Harry 
Leo Timmers

Zie de aparte folder



Binnenkort verschijnt
Laat een boodschap achter 

in het zand

Querido feliciteert 

Bibi Dumon Tak 

met de Theo 

Thijssen-prijs

©
 K

oo
s 

Br
eu

ke
l



Em. Querido’s Uitgeverij
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
info@querido.nl
www.querido.nl
020 76 07 210

Salesmanager
Jesse Hoek
020 76 07 210
j.hoek@singeluitgeverijen.nl

Vertegenwoordigers
Nandi Penning
06 15 23 95 60
n.penning@singeluitgeverijen.nl

Willem Verduijn
06 50 68 51 97
w.verduijn@singeluitgeverijen.nl

Verkoop binnendienst
020 76 07 222
verkoop@singeluitgeverijen.nl

Verkoop en marketing Vlaanderen
L&M books
Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen
www.lmbooks.be

Marc Grossen
0032 472 98 01 02
marc@lmbooks.be

Ilse Schollaert
0032 474 34 81 07
ilse@lmbooks.be

Pers en promotie Vlaanderen
Karen Hoorelbeke
0032 477 68 37 14
karen@lmbooks.be
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Verschijningslijst

Augustus
Marita de Sterck, Duivelskruid
Imme Dros & Harrie Geelen, Van twee ridders
Robbert-Jan Henkes, Wit als een wat
Tjibbe Veldkamp, Katvis
Edward van de Vendel & Marije Tolman, Vosje

September
Gerda Dendooven, Op zoek naar Stella
Bibi Dumon Tak & Annemarie van Haeringen, 
    Laat een boodschap achter in het zand
Shaun Tan, Verhalen uit de binnenstad

Oktober
Jef Aerts, De blauwe vleugels
Gerda Dendooven, Piet en Sint en het slimme kind
Timothée de Fombelle & Isabelle Arsenault,
     Majoor Rosalie
Simon van der Geest, Het werkstuk
Joke van Leeuwen, Deesje
Bart Moeyaert, Tegenwoordig heet iedereen Sorry
Jenny Westin Verona & Jesús Verona, Kalle en Saar

November
Imme Dros, Van liefde en verlangen 
Marjolijn Hof, Lepelsnijder
Benny Lindelauf & Ludwig Volbeda, Hele verhalen voor een halve soldaat
Ulf Stark & Ida Björs, Liefde is niet voor lafaards
Fiep Westendorp, Het jaar rond met Fiep

Januari 2019
David Almond, De kleur van de zon
Marianne Dubuc, Boven op de berg
Leo Timmers, Ik ben de koning
Leo Timmers, Wie rijdt?


