BoordevoL

Boeken

2015 - 2016
Kinder- en jeugdboeken van 0 tot en met 18 jaar
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• geb. 32 blz. • 4+ €13,58

9789026621178 • geb. 96 blz.
• 3-6 jaar

9789026621543
• geb. 168 blz. • 7-, €15 00
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geb_ 96 bh_ • 12+ • €19,99
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Jens en de slaapbus

Sem Ik -Eva in actie

Sanne @ Sanne

9789026621451 • geb. 48 blz •
7-9 jaar • M3
€8,99

9789026621246 • geb. 96 blz.
• 7-9 jaar
€9 99

9789026621420 • geb. 96 blz
• 10-12 jaar
€9,99
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978902662854. geb. 224 blz •
8-12 jaar • €12.50
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Het dagboek van een
modemeisje

Stippen - Een verhaal
over autisme

Het geheimzinnige
perkament

De kruisdraagster

9789026621482 • geb. 304 blz.
• 10-12 jaar
C14.99

9789026621086 • geb.160 blz.
• 10-12 jaar €12,99

9789026621208 • geb. 144 blz.
• 10-12 jaar
€12.99

9789026621437
• pb. 320 blz.- 15+ €17 33
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FRANS VAN HOUWELINGEN & MARIIRE TEN CATE

Mama, vertel. eens...
Oma, verteL eens...
Opa, verteL eens...
Papa, verteL eens...
Een herinneringsboek is een feest voor
het kind dat het cadeau krijgt van
zijn vader, opa, moeder of oma. Maar
ook voor de (groot)ouders is het een
bijzondere belevenis om de leuke en
soms prikkelende vragen van Frans van
Houwelingen te beantwoorden. Naast
veel ruimte voor verhalen kunnen er
foto's in het album geplakt worden.

Mama, vertel eens... • 9789026600654 • geb. • 32 blz. / Oma, vertel eens... • 9789026615405 • geb. 32 blz.
Opa, vertel eens... • 9789026615412 • geb. • 32 blz. / Papa, vertel eens... • 9789026600678 • geb. 32 blz.

CORIEN ORANJE

Mijn boek
over mij
Dagboeken... Wat in het digitale tijdperk niet veranderd is,
is dat tienermeiden graag hun gedachtes en belevenissen
neerkrabbelen in een dagboek. Mijn boek over mij is geen
doorsnee dagboek, maar heeft een bijzonder concept. Op elke
pagina word je uitgedaagd om jezelf beter te leren kennen.

9789026605758 • pb.128 blz. • 11,
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€14,99

GERRIT & MARIEKE TEN BERGS

NELLEkE SCHERPBIER &
MARI kE TEN CATE

.-01W

baby

Jout/
eerste
jaar

JouW babyboek

v

• boek
Oir

Wanneer zei je voor het eerst
papa? Je kreeg je eerste tandje
op... Er zijn veel babyboeken, maar
deze is speciaal voor de christelijke
markt geschreven, met bijvoorbeeld aandacht voor doop en
christelijke feestdagen.

9789026606946 • geb. 32 blz. • 1+

€15,99

Het eerste jaar na de geboorte van een
kindje is bijzonder. In korte tijd ontwikkelt
SOPHIE PIPER

een kind zich van hulpeloze baby tot een

Mijn doopboek

kruipend, lachend en babbelend wezentje.
Voor dit onvergetelijke jaar is de unieke

Geschenkboekje om een kind

commodekalender Jouw eerste jaar. Nelleke

cadeau te geven ter gelegenheid
van de doop. In het boekje is een

Scherpbier schreef de babygedichtjes, tips,

verzameling opgenomen van korte

en zocht mooie uitspraken over kinderen

gebeden, psalmen, verhaaltjes en

en ouderschap bijeen. De teksten zijn lief,

overdenkingen.

praktisch of filosofisch van aard.

€14,99

9789026620973 • geb. 32 blz • 1+

Je eigen

doopbijbe

9789026613470 • geb. 64 blz. • 1+

140'

€9,99

Jouw

kraambezoek
boek

Je eigen

doopbijbel
MARIEkE TEN SERGE

JouW kraambezoekboek
Je ziet ze steeds vaker: een boekje waarin

LIZZY RIBBONS & NELLEKE SCHERPBIER

gasten die op kraambezoek komen een wens

Je eigen doopbijbel

of iets anders aan de pasgeboren baby mee

blauwt en roze

kunnen geven. In Jouw kraambezoekboek zit
Kleuterbijbels worden traditiegetrouw vaak gegeven
bij de doop van een kind. Naast meer dan zestig

een mooie stamboom en er is ruimte om een

Bijbelverhalen biedt de uitgave voorin een stamboom

afdruk van de voetjes van de baby op te ne-

en wat andere persoonlijk in te vullen pagina's.

men. Naast pagina's waar de gasten hun wens
kunnen opschrijven is er ook veel ruimte
voor het plakken van foto's.

blauw • 9789026604713 • geb. met foamomslag
144 blz. • 1+
roze • 9789026603914 • geb. met foamomslag
144 blz. • 1+

€9,99
€9,99

9789026608254 • geb. 48 blz. • 1+

€12,99

SALLY ANN WRIGHT

Mijn
meeneerabijbeltje
Het eerste bijbeltje speciaal
voor peuters. De bekendste
verhalen zijn in dit geïllustreerde boekje opgeschreven

in

eenvoudige taal. Het is stevig uitgevoerd en heeft een
handvat om overal mee naartoe te kunnen nemen.

9789026609947 • kartonboek • 25 blz. • 2-4 jaar

€7,99

ELENA PASQUALI

JouW voorLeesbijbeL

AMANDA GULLIVER

Jouw voorleesbijbel bevat vijftien bekende
verhalen uit de Bijbel, uit het Oude Testament
en het Nieuwe Testament. Het boek is prachtig
vormgegeven, met een zachte band en kleurige
illustraties waar kinderen graag naar kijken
tijdens het voorlezen. Op deze manier komen
de Bijbelverhalen heel dichtbij.

9789026621314 • geb.192 blz. • 2+

€14,99

Het verchilaaLde
schaapje
Wie kent de gelijkenis van het
verdwaalde schaapje niet? Ieder
kind kan zich voorstellen dat het schaapje de wondere
wereld wil verkennen, maar het is natuurlijk niet de
bedoeling om de kudde kwijt te raken!

9789026620430 • kartonboek • 10 blz. • 2+

€7 99

AMANDA GULLIVER
SALLY ANN WRIGHT

Daniël in de LeeuWenkuiL

Mijn eigen Bijbel
jongens-

en misjeseditie

Mijn eigen Bijbel is een eerste Bijbel voor peuters.
Met de bekendste Bijbelverhalen: over Noach, Mozes,
Elia en Daniël. En acht verhalen over Jezus, voor alle
mensen. Van geboorte tot opstanding.

Daniël in de leeuwenkuil is een kartonboekje
in de vorm van een leeuw met handgreep.
Het bevat het Bijbelverhaal van Daniël in de
leeuwenkuil en hoe God hem heeft beschermd. Het voorleesboekje voor peuters
kan 'springen'.

meisjeseditie • 9789026620911
• kartonboek • 26 blz. • 2+
giagenseditie • 9789026620904
• kartonboek • 26 blz. • 2+
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9789026621505. kartonboek • 10 blz. • 2+

€7,99

Peuterbijbels 0 -3 jaar
LOIS ROCH

.•

it

Bijbeltje
voor

kleine handjes

Bijbeltje voor kleine
handjes
Dit kleurrijke bijbeltje zal jonge
kinderen weten te fascineren. De
uitstraling is als die van een prentenboek: vele en grote illustraties,
boordevol kleine grapjes. Veel

dik

bekende bijbelverhalen staan erin.

€9,99

9789026609848 • geb.128 blz. • 2-6 jaar

JULIA STONE

Mijn kleine zoekbijbel

JAN GODFREY

Liggend in een
kribbe

Mijn kleine zoekbijbel bevat elf Bijbelverhalen
met vrolijke plaatjes waarbij de kleintjes op

Wie kent het kerstverhaal niet?
Het is een verhaal waar we nooit

zoek kunnen gaan naar o.a. dieren en per-

genoeg van krijgen. Het boek

sonen die telkens ook rechts van de bladzij

vertelt het kerstverhaal voor de

staan afgebeeld.

allerkleinsten, met illustraties die
de zintuigen prikkelen.

9789026613890 • kartonboek • 28 blz. • 2+

€8,99

9789026621536 • geb. 24 blz. • 2+
verschijnt januari 2016

€7,99

LOIS ROCH & ALEX AYLIFFE

Het verhaal van kerst

all«.-r•itt.n

Bijbel voor de
allerkleinsten
In deze kinderbijbel staat een
twintigtal bijbelverhalen uit het
Oude en Nieuwe testament,
gericht op jonge kinderen. Opgenomen zijn bekende verhalen,
zoals de schepping.

9789026612237. geb. 256 blz.

4-8 jaar

€19,99

BARBARA BARTOS-HOPPN ER

Het verhaal van kerst
Het verhaal van kerst is een kleurig kijk- en
vertelboek voor jonge kinderen. In eenvou-

MARION THOMAS

Mijn
BIJBEL PrentenverteLbijbel
In Mijn prentenbijbel leren kinde-

dige taal en met prachtige prenten wordt

ren de belangrijkste Bijbelfiguren

het bekende kerstverhaal verteld voor de

en -verhalen kennen. Met op

allerkleinsten: van het kindje Jezus dat in
Betlehem in een stal wordt geboren.

9789026621277 • kartonboek • 24 blz. • 2+

elke bladzijde een nieuw verhaal,
prachtig full colour geïllustreerd.

€12,50

9789026613753 • geb. 320 blz. • 2-6 jaar

€14,99

Peuterbijbels 0 -3 jaar
LOIS ROCK

LOIS ROCK

Cad houdt van jou

God maakt je blij

Een kleurrijk voel- en puzzelboek-

Een kleurrijk voel- en puzzelboek-

je voor kleine handjes. Een leuk

je voor kleine handjes. Een leuk

geschenk bij geboorte, doop of

geschenk bij geboorte, doop of

eerste verjaardag!

eerste verjaardag!

9789026619779 • kartonboek • 8 blz. • 3-5 jaar

God zorgt
voor Jou

€7,99

£7, 9

9789026619915 • kartonboek .8 blz. • 3-5 jaar

LOIS ROCK

ELISABETH DE LAMBILLY

God zorgt voor jou

Een doosje vol
Bijbelverhalen

Een kleurrijk voel- en puzzelboekje voor kleine handjes. Een leuk

Een kubus vol met prachtig geïllus-

geschenk bij geboorte, doop of

treerde Bijbelverhalen om voor te

eerste verjaardag!

lezen. Vijf bekende verhalen uit het
Oude Testament: Adam en Eva, de
ark van Noach, Abraham en Sara,
Mozes en David en Goliath.

9789026619762 • kartonboek • 8 blz. • 3-5 jaar

€7,99

£12,99

SALLY ANN WRIGHT & HONOR AYRES

TAYLOR, KENNETH

Een Bijbel voor jou
- mini-editie

Bijbel. voor peuters

Een Bijbel voor jou brengen we nu
in een mini-editie, met dezelfde
inhoud, hetzelfde aantal pagina's
als de oorspronkelijke Bijbel, maar
in een ander formaat en aantrek-

9789026620416 • geb.140 blz. • 2+
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BIJBEL
1 VOOR PEUTERS

In deze geillustreerde peuterbijbel komen de belangrijkste
verhalen uit het Oude en Nieuwe
Testament aan bod. Elk verhaal
sluit af met een korte vraag of
opmerking waarover doorgepraat
kan worden.

kelijke prijsstelling.

4.•

9789026611674 • kartonboek • 90 blz. • 2-4 jaar

,99

9789026610776. geb. 255 blz. • 3+

€16,99

4-6 jaar 1 VoorLeesboekjes
LOIS ROCK

Ik ga slapen, ik ben
moe

1.210d is
00k 9'001 0)0

Dit voorleesboek met kleurige illustraties bevat tien leuke verhalen
voor het slapen gaan. De verhalen
gaan over de belevenissen van
elke dag. Aan het eind van ieder
verhaal staat een gebed.

9789026614743 • geb.128 blz. • 3-6 jaar

€9,99
MARY JOSLIN

God is er ook voor jou
LOIS ROCk & ALEX AYLIFFE
(;ebeden -

Mijn eerste Bijbel en
gebeden —
In deze Bijbel staan 20 bekende en
minder bekende bijbelverhalen.
Daarnaast bevat het gebedenboekje sfeervolle gebeden en
gedichtjes.

9789026606380 • geb.160 blz. • 3-6 jaar

€9,99

jongens— en meisjeseditie
Door God is er ook voor jou samen met je kind te
lezen, komen Gods beloften dichtbij. Een sfeervol
voorleesboekje met op elke spread een Bijbelverwijzing en kleurrijke tekeningen.

meisjeseditie • 9789026621048
• geb. 32 blz. • 3-6 jaar

€7,99

jongenseditie • 9789026621031
• geb. 32 blz. • 3-6 jaar

€7,99

FRANZ HBNER
Weet je wei

.git 40GI vuo.
je beteette

Weet je viel hoeveel
God van je houdt?
In dit prentenboek wordt duidelijk
gemaakt dat God van ieder kind
houdt. Vanaf het moment dat het
werd geboren... elke dag opnieuw.
De mooie illustraties verlevendigen
de tekst. Ideaal als geschenkboek.

FRANZ HUBNER

Weet je Wel hoeveel God
van dieren houdt?
Weet je wel hoeveel God van dieren houdt?
gaat over dieren: het vertelt het verhaal van
een jongetje dat tijdens de dag allerlei vragen
over dieren stelt aan zijn moeder: Houdt
God ook van koppige ezels? En het kleine
lieveheersbeestje? Zelfs van de doorzichtige,

9789026614774 • geb. 48 blz. • 4+

€14,99

CARIN VAN ESSEN

DAG!
DAG! is een heerlijke cd voor voor
kinderen tot en met 4 jaar, en hun
ouders. Alle herkenbare momenten in een dag komen langs in 16
herkenbare en makkelijk mee te
zingen liedjes.

glibberige kwal?

9789026621260 • geb. 32 blz. • 4+

€13.50

9789043524445 • geb. met cd • 40 blz. • 2+

€12,99

W.G. van de Hulst
Wie kent ze niet de mooie, spannende en ontroerende verhalen van W.C. van
de Hulst? Zijn zoon W.C. van de Hulst jr. maakte de tekeningen bij de verhalen
en zijn kleindochter redigeerde de teksten zorgvuldig om ze Weer goed
leesbaar te maken voor kinderen van nu.

Vo. G. var, de HULST

W.G. VAN DE HULST

W.G. VAN DE HULST

W.G. VAN DE HULST

Het kerstfeest
van tWee domme
kindertjes

Het klompje dat op
het Water dreef

De bengels in het bos

9789026609176 • geb. 48 blz. • 4+

9789026609114 • geb. 48 blz. • 4+

€7,99

H IA

GOUDEN
voniu

9789026609138 • geb. 48 blz. • 4+

C7,99

€7 99
4

VOETSTAPJES
IN DE SNEEUW

I.}

T

W.G. VAN DE HULST

W.G. VAN DE HULST

W.G. VAN DE HULST

Het Gouden
voorleesboek

Voetstapjes in de
sneeuw

Anneke en de sik

9789026609107 • geb. 320 blz. • 4+

€24,99
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9789026609053 • geb. 48 blz. • 4+

€7,99

9789026609220 • geb. 48 blz • 4+

€7,

4-6 jaar f Voor-Leesboekjes
VROUWNE H.LAPWIIR.
& MARJA BOS

Dag Lieve
oma!

Dag lieve oma! is een bijzonder boek over
rouwverwerking voor jonge kinderen. Naast
een pakkend geschreven verhaal van Vrouwke
Klapwijk, met prachtige illustraties van Marijke
ten Cate, bevat dit boek geillustreerde pagina's met vragen en antwoorden rond sterven,
begraven, het verdriet en het leven na de
dood, om samen met kinderen te lezen, te
bekijken en te bespreken. Ook worden er tips
gegeven om kinderen te helpen hun verdriet
te verwoorden en een plekje te geven.
9789026612343 • geb. 48 blz. • 4+

€19,99

FRANS VAN
HOUWELINGEN

PAMELA BROUGHTON
& DIANE MULDROW

Elke dag
kinderdag

Een
dag vol
1#/onderen

De bundel met honderd bekende en geliefde

Dit Bijbelse verhaal uit het Nieuwe Testa-

voorleesverhalen over Janjaap, Gijsbert en

ment voegt twee wonderverhalen uit de

Willemien. Ze beleven allerlei avonturen — ze

Bijbel samen. Het verhaal beschrijft hoe Jezus

gaan schoenen kopen, ijs met slagroom eten

met zijn discipelen op weg gaat en onderweg

en mama verrassen met moederdag. Met bij

veel zieken geneest. Als Jezus en zijn disci-

elk verhaal een prachtige tekening van Magda

pelen wat rust zoeken en naar een rustige

van Tilburg.

plek denken te gaan, blijken daar ruim 5000
mensen te zijn. Hier speelt het wonder van
de vijf broden en twee vissen zich af.

9789026610646 • geb. 386 blz. • 4+

€19,99

9789026607356 • geb. 26 131z.

€6,50

7-9 jaar 1 Leesboeken
EVELIEN VAN DORT

VROUWHE KLAPWIJK

EVELIEN VAN DORT

Jens
en de
slaapbus

Seri'

EIL

Eva in
actie

Jens woont met zijn ouders en zijn zusje Floor

Sem en Eva verzorgen het huisdier van

op een boerderij. Op een dag komt oom Rik

buurvrouw Kroost omdat ze tij-

het erf oprijden met een oude kampeerbus.

delijk in het ziekenhuis wordt

Jens mag helpen om de bus op te knappen, en

opgenomen. Skrubbi is niet

als de bus klaar is gaan ze samen een rondje

zomaar een huisdier: het

rijden. Maar ze gaan niet alleen een rondje rij-

is een varkentje.

den, ze gaan zelfs een nachtje kamperen met

Samen beleven

de bus. In het bos maakt Jens een spannend

ze geweldige

avontuur mee als hij 's nachts moet plassen.

avonturen.

9789026621451. geb. 48 blz. • 7-9 jaar
AVI nivo M3

EN GE GEHEIME TUIN

FN DE VERDOR.'

€9,99

EVELIEN VAN DORT

Jasper & Julia en
de geheime tuin

Jasper & Julia en
de verdWenen cavia

Jasper en Julia willen nog meer

Jasper en Julia spelen in de zomer-

groen op hun pleintje en beden-

vakantie iedere dag met elkaar.

ken een plan. Iedereen doet mee,

Maar al meteen gaat het mis: de

ook hun eigen schoolklas! Maar

EN DE VERDWENEN CAVIA

cavia van buurman Baks ontsnapt!

dan ontdekt de wijkagent dat niet

De kinderen verzinnen van alles

alle vergunningen er zijn...

om het beestje te vangen.

AVI nivo M4

1' ,1""

9789026621246 • geb. 96 blz. • 7-9 jaar

EVELIEN VAN DORT

9789026608421. geb. 80 blz. • 7-9 jaar

'DabPer&141

€8,99

9789026606953 geb. 80 blz. • 7-9 jaar

€9,99

€9,99

AVI nivo M4

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

Jasper & Julia en
de verborgen plek
Jasper en Julia organiseren een
pleinfeest voor de hele buurt. Alle
bewoners van hun pleintje doen
mee. Maar Jasper en Julia zien op
het feest niet alleen de buren die

Ster

Ster omnibus
Beleef de avonturen van knuffelpony Ster in deze dikke omnibus
van Evelien van Dort! Mirte en
haar broertje Job maken van alles
mee met Ster, de ondeugende
pony van hun opa en oma.

ze kennen.
9789026614118 • geb. 70 blz. • 7-9 jaar
AVI nivo M4

Buorideni boeken X115-2fr
J›.

€9,99

9789026614699 • geb. 256 blz. • 7-9 jaar

€14,99

7-9 jaar 1 Leesboeken
12

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

Funny mijn held
9789026620867 • geb. 112 blz.
8-12 jaar

C9,99

EVELIEN VAN DORT

Funny omnibus

Funny omnibus H

• Funny in het bos
• Funny en Pluk
• Funny Wint

• Funny in galop
• Funny op trektocht
• Funny viert feest

9789026620782 • geb. 240 blz.
• 8-12 jaar

€14,99

9789026610844 • geb. 296 blz.
8-12 jaar

De avonturen van Eva en haar Pony Funny zijn een groot
succes: van de serie Werden al meer dan 20.000 exemplaren
verkocht, Samen beleven ze vrolijke avonturen die te lezen
zijn in de verschillende delen. Funny ontsnapt
en eet bloemen uit de tuin, Funny rijdt de
bosWachter omver en Funny gaat op Wereldreis.
De Funny-serie zorgt voor urenlang leesplezier
voor jonge paardenlieFhebbers!

C14,99

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

EVELIEN VAN DORT

Funny op
Wereldreis

Funny's
Wedstrijd

Een tien voor
Funny

9789026604768 • geb. 94 blz.

9789026607509 • geb. 96 blz.

€9,99

8-12 jaar

, iii.•••••••••,/•••••••

.......................

•

.........

•

9789026613586 • geb. 96 blz.
8-12 jaar

€9,99

8-12 jaar

..........

••••••••••••••

.....

•••••••••••••

EVELIEN VAN DORT
Evelien van Dort

.De

inderboeken
brigade

De kinderboeken
brigade
Munira heeft een nieuwe leerkracht in groep
zeven: meester George. Hij is verantwoordelijk
voor de aansluiting op een digitaal netwerk onder leiding van ene meneer D. Dit computersysteem beloont goede leerresultaten, maar heeft
ook een sterk controlerende functie. Kinderboeken lezen past niet in het systeem; die zetten
alleen maar aan tot fantasie en dagdromen.
Thomas en Munira zijn niet blij met de veranderingen en ondernemen actie tegen het systeem.
Zijn zij op tijd om het kinderboek te redden?

9789026621284 • geb. 96 blz. .10-12 jaar

Boordevol Boeken 2015-2u lb
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10 —12 jaar 1 Leesboeken
WILLEI4E BROUWER
•

Top
titel

j

Silvester,., en de bizarre
verhuizing

SiLvEsrEk
...en de
bizarre
verhuizing

Tr

Silvesters ouders besluiten te verhuizen van Burgerdam
naar lisselbroek. Maar Silvester denkt dat zijn ouders gek
geworden zijn, hij wil echt niet weg uit de stad. Samen met

"ommai
111
lonk /'s
1llat
:
41>
4
40,

zijn beste vrienden Mick en Elvis bedenkt hij een plan om
de verhuizing tegen te houden. Willeke Brouwer brengt in
deze originele en humoristische graphic novel de verschillen
tussen kinderen in de stad en op het platteland aan het licht.

9789026621154 • geb. 224 blz. • 8-12 jaar

€12,50

ANGIE SPADY

Top
titel

Het dagboek van een
modemeisje

DAGBOEK

vArd EEN •*
MODEMEISJE

?., 0
jr»
10
44,
ir

KPT1E

Sofie is twaalf en af en toe een echte drama queen. Eén
ding weet ze zeker: op een dag wordt ze een wereldberoemde modeontwerpster. Als ze nu maar geen last had van
die vervelende school, haar soms gek geworden ouders, die

CONRAD'.

,o2,11

Aft M
3ANG VERBODEN TOEGANG

irritante Miranda en haar gevoelens voodosh. En dan heeft
ze het nog niet eens over haar broertje, die nota bene een
stinkdier als huisdier heeft.

3gr
ANIME SPAPV
nnn,

•

9789026621482 • geb. 304 blz. • 10-12 jaar

C14,99

EVELIEN VAN DORT

RUDI HAKVOORT

Sanne @
Sanne

Het
geheimzinnige
perkament

Tr

V

MENT

Naomi woont met haar moeder en broertje
Sanne is twaalf en ze houdt van zingen en

in Jeruzalem. Ze hebben het niet breed, dus

dansen. Alle dingen die ze meemaakt schrijft

als Naomi een meloen ziet wegrollen van een

ze op in haar dagboek. Als ze hoort dat er

marktkraam gaat ze er achteraan. Zo komt

een nieuw koor opgericht wordt, schrijft ze

ze terecht in de tuin van een wijnhandelaar,

zich in om auditie te doen. Ook haar vriendin

waar ze zich verstopt in een schuurtje. Daar

Sophie wil graag in het koor, zullen ze allebei

ontdekt ze in een wijnvat een stuk perka-

toegelaten worden? Ook op school beleeft

ment. Het lijkt wel een deel van een boekrol

Sanne van alles, zeker als ze verliefd wordt

uit de tempel. Samen met haar vriend Jesse

op Ruben. Zal hij haar ook leuk vinden?

besluit ze de handelaars te volgen en proberen ze het geheim te ontrafelen.
9789026621208 • geb.144 blz • 10-12 jaar

9789026621420 • geb. 96 blz. • 10-12 jaar

uit de serie Buitenbeentjes
FRANS VAN HOUWELINGEN

HENRIETTE HEMMINk

Maanlicht

Stippen

— Een verhaal over adoptie
Wieke van twaalf is geadopteerd.
De laatste tijd vraagt ze zich

Een verhaal
over autisme

steeds vaker af waarom haar moeder in India haar heeft afgestaan.

9789026616938 • geb. 96 blz. • 10-12 jaar

€10,99

EVELIEN VAN DORT

Noodkreet
Een verhaal over eenzaamheid
Paul komt door zijn grensover-

Laura zit in groep acht en heeft het niet naar

schrijdende gedrag in de hulpver-

haar zin op school. Haar vriendinnen Zara en

lening terecht. De noodkreet die
hij uitzendt verzandt in spraakver-

Wietske zijn aardig, maar soms kan ze hen niet

warringen, procedures en wacht-

uitstaan. Laura is het liefst alleen met haar

lijsten. Paul vereenzaamt.

piano.

9789026621000 • geb. 96 blz. • 10-12 jaar

Boordevol Boeken 2015-2016

€10,99

9789026621086 • geb. 160 blz. • 10-12 jaar

€12,99

10-12 jaar 1 Dolfi en Wolfi

. ZEEMONSTER

Wolfi
DE
KOPERDIEVEN%V:

MICIIIII~1111111~11 ,====s
5=112.,~11

pog_

J.F. van der Poel • Het grote avontuur met Dolfi -1• 9789088651373 • geb. 112 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de vreemde apen - 5 • 9789088650710 • geb. 96 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de schat in zee - 7 • 9789088651403 • geb.104 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi en Wolfi in het vliegtuig - 9 • 9789088651427 • geb. 105 blz. • 10+ • M6/7

J.E. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het zeemonster -10 • 9789088651434 • geb. 104 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de geheime schuilplaats -11. 9789088651441 • geb. 104 blz. • 10+ • M6/7

J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het mysterie op de zeebodem -15. 9789088650499 • geb. 120 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het verboden vuurwerk -18. 9789088651533 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7

J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en het Zwarte water -19. 9789088651953 • geb.128 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de speedbootrovers - 20 • 9789088652202 • geb.128 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de koperdieven - 22 • 9789088652509 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel • Dolfi, Wolfi en de grotbewoners - 23. 9789088652677 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7

J.F. van der Poel • Dotfg, Wolfi en het boeveneiland - 25 • 9789088652905 • geb. 128 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel & Frits van Loenen • Het grote avontuur met Dolfi -1. 9789088650017 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel & Frits van Loenen • Dolfi en de dolfijnenjagers - 2 • 9789088650024 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel & Frits van Loenen • Dolfi en Wolfi op speurtocht - 3 • 9789088652523 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7
J.F. van der Poel & Frits van Loenen • Dolfi, Wolfi en de gevaarlijke ontvoerders - 4 • 9789088652516 • pb. 48 blz. • 10+ • M6/7

Een spannende avonturenserie van Dolf i en Wolfi.
Naast dolfijn Dolf' en herdershond Wolli gaan
de boeken over de Nederlandse Mirja en
haar Amerikaanse neef Andy, die in Florida woont.

J.F. VAN DER POEL

O M NIBUS°

OMNIBUS

I.F. VAN DER POEL

1.F. VAN DER POEL

Het grote avontuur met Dolf i
DoLfi en de dolfijnenjagers
Dolf' en Wolli op speurtocht

DoLfi, Wolf i en de vreemde apen
DoLfi, Wolri en de zeeridders
DoLfi, Wolfi en het oude oorlogsschip

OMnibus 1

OMnibus 2

9789088653292 • geb. 288 blz. • 10+ • M6/7

BoordevoL Boeken 2015-2016

€14,99

9789088652936 • geb. 384 blz. • 10+ M6/7

€14,99

12 jaar en ouder I De kronieken van ttlarnia
---
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C.S. LEWIS

C.S. Lewis
.o•Irist • s

1NARNIA

Het betoverde land
kleerkast

Het paard en
de tongen

C.S. LEWIS

C.S. LEWIS

Het neefje van de tovenaar Het betoverde land achter
Narnia 1
de kleerkast Narnia 2
9789026610561 • geb.160 blz.
12+ • M6/7
€15,99

9789026610578 • geb.160 blz.
12+ • M6/7
€15,99

Het paard en de jongen
Narnia 3
9789026610585 • geb.176 blz.
12+ • M6/7
€15,99

KARNLA
Priri Capsari

drukt. ',chip

C.S. LEWIS

C.S. LEWIS

C.S. LEWIS

Prins Caspian

De reis van het
drakenschip Narnia 5

De zilveren stoel

Narnia 4
9789026610592 • geb.190 blz
12+ • M6/7
€15.99

9789026610561 • geb. 206 blz.
12+ • M6/7
€15,99

C.S. LEWIS

De kronieken
van Narnia in
Luxe cassette
C.S. LEWIS

Het Laatste gevecht
Narnia 7
9789026610622 • eb. 166 blz.
12+ • M6/7
€15,99

9789026613203 • geb. in
cassette • 12+ • M6/7

€85,00

Narnia 6
9789026610615 • geb. 201 blz.
12+ • M6/7
€15,99

Luxe
editie
Niet illustraties

C.S. LEWIS

C. f

N

De complete kronieken
van Narnia

DE KRONIEKEN VAN

9789026613517 • geb. 1184 blz.
12+ • M6/7

€45,00

C.S. LEWIS

De Kronieken van Narnia
9789026613203 • pb. 1184 blz. • 12+ • M6/7

€25,00

Net als in Lord or the Rings staat in de Kronieken van
Narnia de strijd tussen goed en kWaad centraal. Het is een
verhaal over een magisch Land, Waar de bomen en dieren
kunnen spreken. Regelmatig vinden er veldslagen plaats
tussen reuzen, centauren, dWergen en Faunen. De goede
kant Wordt in de strijd meerdere malen bijgestaan door
vier kinderen: Peter, Susan, Edmund en Lucy Pevensie. En
natuurlijk de machtige LeeuW AsLan, Wiens kracht bijna
oneindig Lijkt_

20

12 jaar en ouder I Maaike en Domenico

SUSANNE WITTPENNIG

SUSANNE WITTPENNIG

Een bijzondere
vriendschap M&D 1

SUSANNE WITTPENNIG

Liefde tussen twee
Werelden M&D 2

Een beslissing Met
gevolgen M&D 3

9789026620553 • pb. 304 blz. • 12+

9789026620560 • pb. 336 blz. • 12+

€10,00

C15,00

9789026620744 • pb. 358 blz. • 12+

€15,00

SUSANNE WITTPENNIG

SUSANNE WITTPENNIG

Zo dichtbij en toch zo
ver Weg M&D 4

SUSANNE WITTPENNIG

Schaduw van het verleden

Voor altijd

M&D 5

M&D 6

9789026620768 • pb. 364 blz. • 12+

C15,00

9789026620775 • pb. 400 blz. • 12+

9789026600739 • pb. 400 blz. • 12+

€15,00

€15,00

SUSANNE WITTPENNIG

SUSANNE WITTPENNIG

Dubbel verliefd

SUSANNE WITTPENNIG

Blijf bij mij

M&D 7

M&D 8

Liefde heelt alle
Wonden M&D 9

9789026605888 • pb. 400 blz. • 12+

C15,00

9789026608490 • pb. 416 blz • 12+

C15,00

9789026615238 • pb. 416 blz. • 12+

C17,99

Langzamerhand groeien de rustige

rnial"oit,t
V eze, Pcnund, papactiitz

ftee4t
uenoleitii11

Maaike Weet eerst niet goed Wat ze
van DoMenico moet denken. Ze valt
voor zijn knappe uiterlijk, maar
tegelijkertijd vindt ze hem maar een
vervelende opschepper.

M&D 1

M&D 2

M&D 3

9789026613029

9789026614125

9789026614880
• 359 blz. • € 15,00

• 294 blz • € 1000 • 336 blz. • € 15,00

MIliD 4

M&D 5

MileD 6

9789026615283
• 364 blz. • € 15.00

9789026616808
• 400 blz. • £ 15,00

9789026621017
• 395 blz • C 1:".,uC)

Maaike en de brutale Domenico toch naar
elkaar toe. Maaike ontdekt dat er achter
het populaire masker een heel andere
Domenico schuilt, met zijn eigen problemen
en onzekerheden. Samen zetten ze alle
clichés aan de kant en ontWikkelen een
bijzondere vriendschap. In de volgende
delen ontWikkelen ze zich van pubers
naar jong uoLWassenen. In het Laatste deel
raakt hun Liefde in een stroomversnelling
van onverwachte Wendingen, die uitmondt
in een ontroerende Finale.

SUSANNE WITTPENNIG

M&D 7

M&D 8

M&D 9

9789026601958

9789026607882

9789026615238

• 400 blz. • C 15,00 • 416 blz. • C 15.00 • 416 blz. • C 17,99

Boordevol. Boeken 2015-2016

verschijnt
november 2015

Maaike &
DoMenico deelt
9789026621291 - pb. 304 blz. • 12+

€10,00

12 —15 jaar f Leesboeken

)I(
\‘,

1(

PIET KUIJPER

ANNE DE VRIES

Spion van het
Vaticaan

Reis door de nacht
De bestseller over de familie De
Boer, vanaf het uitbreken van de

Italië,1940-1945. Rico is uitverkoren

oorlog 1940-1945, betrokken bij

voor de garde van de Paus. Maar

het verzet. Jan, de oudste zoon,

dan raakt hij betrokken bij een ver-

wordt verraden, waarna het gezin

zetsbeweging en brengt hij zichzelf

naar een andere plaats vlucht en

in levensgevaar. Het Vaticaan is de

onderduikt maar doorgaat in het

plaats waar hij nog veilig is.

verzet.

€9,99

9789088652851 • geb. 176 blz. • 12+

9789026635335 • geb. 487 blz. • 12+

BEENE DUBBELBOER
& IAN SERALLIER & BARBERA GEHRTS

€14,95

WIM BROOS

Henk BouWens
Oorlogstrilogie

Oorlogskinderen
trilogie

Henk is een Rotterdamse jongen,
Drie bijzondere verhalen Joël en

die terechtkomt bij een familie in

de veenheks, Het zilveren zwaard

het noorden van het land. Hij voelt

en Geen woord meer? over

zich al snel thuis. Ook ontmoet

kinderen in Nederland, Polen en

hij een Engelse piloot, met wie hij

Duitsland in de Tweede Wereld-

spannende avonturen beleeft.

oorlog.

€15,00

9789026620805 • geb. 504 blz. • 10+

9789026620799 • pb. 512 blz. • 10+

JAAP TER HAAR

IAAP TER HAAR

Koning Arthur
trilogie
In deze trilogie zijn drie ridder-

PRINSES
LIDRUN
'
Titit9G1

Prinses Gudrun
trilogie
Nog een bundel met ridderver-

romans opgenomen: de legende

halen: de beroemde verhalen van

over koning Arthur en de Ronde

Lohengrin, het Nibelungenlied en

Tafelridders, het verhaal over Tri-

het romantische verhaal van de

stan en Isolde en het verhaal over

stoere prinses Gudrun. Genieten

de stoere ridder Parcival.

van meesterverteller Jaap ter Haar!

9789026605864 • pb. 432 blz. • 12+

€15,00

k. NOREL

MICHIEL
ADRIAANSZOON
DE RUYTER

€15,00

Michiel Adriaanszoon de Ruyter
Michiel heeft dertig jaar lang op
zee gevaren en nu is het welletjes.
Hij heeft dankzij de koopvaardij
een mooi kapitaaltje opgebouwd
en wil nu aan wal blijven. Maar dan
breekt de oorlog uit.

9789026621130 • pb. 224 blz. • 12+

€14,99

9789026608810 • pb. 160 blz. • 12+

€13,99

SALLY GRINDLEY

ELIZABETH LABAN

Verkocht

Albino

Weggerukt uit haar liefdevolle leven met haar

Elk jaar laten de vertrekkende studenten van

moeder en broertje op het platteland wordt

de Irving School een verrassing achter voor

Lu Si-Yan te werk gesteld in een fabriek in

de volgende student die in hun kamer komt

de grote stad. Maar Lu Si-Yan weigert haar

wonen. Duncan krijgt iets heel bijzonders:

nieuwe situatie te accepteren. Ze stelt alles

in zijn kamer treft hij cd's aan met opnames

in het werk om herenigd te worden met haar

die zijn leven zullen veranderen. De opnames

geliefde moeder en haar broertje. Een boek

zijn ingesproken door Tim McBeth. Tim heeft

dat tot nadenken stemt, over een dapper

maar één doel: zo onopvallend het school-

meisje in moeilijke omstandigheden.

jaar doorkomen.

9789026600722 • pb.128 blz. • 12+

€13,99

9789026611346 • pb. 272 blz. • 12+

ARIAN WILSCHUT

ARIAN WILSCHUT

Amyra

De
Adelaar
en de
Koning

€17,99

Amyra woont op Arzaka, een eiland in het

Arwyn is een jonge zwervende krijger die

verre zuiden. Ze heeft de bijzondere gave om

verbannen is van zijn thuisstam. Na een ge-

lang onder water te blijven. Iedere dag duikt

vaarlijke tocht door de bergen belandt hij in

ze naar haar Diepe Raadsel, een ruïne vol

Tir, het land van legenden. Hier ontmoet hij

mozaïeken die de geheimen van haar verle-

Aderyn, een mysterieuze Adelaar. Ze worden

den bewaren. Als Amyra op een avond wordt

vrienden en Aderyn maakt de jongen Koning

aangevallen door een wolf, wordt ze gered

van Tir. Samen met het woudmeisje Amara-

door Adair, een krijger uit het noorden.

lyn binden ze de strijd aan tegen de roofridder Gelyn.

9789026601231 • geb. 256 blz. • 12+

Boordevol Boeken 2015-2016

€16,99

9789026608247 •

pb. 256 blz. • 12-,

€9,99

15 jaar en ouder 1 Voung Adult
PAUL DOWSWELL

PAUL DOWSWELL

AUSIANDER
In 11 november kruipen we
onder de huid van drie jongens
die de laatste 24 uur van de
Eerste Wereldoorlog meemaken: een Duitse en Engelse
soldaat op het slagveld, een
Amerikaanse vliegenier in
de lucht. Het lot brengt hen
samen; slechts twee van hen
zullen overleven.

€17,99

9789026606212 • geb. 256 blz. • 15+

AusLnder
Berlijn 1941: het kloppende hart
van het naziregime. Pjotr, met
zijn blauwe ogen en lichtblonde haren, ziet eruit als de ideale Arische jongen op de Hitler
Jugendposter. Hij heeft niets te
vrezen. Of toch wel?

9789026611797 • pb. 304 blz. • 15+

€12,50

PAUL DOWSWELL

PAUL DOWSWELL

Kameraad

Sector 20

1941. Het leven van de 15-jarige
Misha staat op z'n kop als
z'n vader een baan krijgt
aangeboden als particulier
secretaris van Stalin. Het hele
gezin verhuist naar het Kremlin.
Als Misha's moeder verdwijnt
realiseert Misha zich dat hij
leeft in een cultuur waarin de
angst regeert.

9789026611827 • geb. 256 blz. • 15+

€17,99

4 `t,
oir
k1

Alex woont tijdens de Koude
Oorlog in Oost-Berlijn en is
geen modelburger, de Stasi
houdt hem nauwlettend in
de gaten. Alex krijgt te horen
dat hij niet langer onderwijs
mag volgen. Zijn vakantiebaantje wordt op mysterieuze
wijze opgezegd, en bepaalde
vrienden beginnen hem te
ontwijken.

9789026601255 - geb. 304 blz. -15+

€17,99

PAUL DOWSWELL

BoMber
Harry Friedman heeft gelogen over zijn leeftijd en wordt toegelaten tot de Amerikaanse Luchtmacht. Nu vliegt hij als schutter in
een van de vele Boeings B-17 Flying Fortress om vanuit Engeland
naar Duitsland vliegen om daar hun zware lading bommen te
lossen. Pas na 25 vluchten mag Harry weer naar huis. Maar dat een
bommenwerper ongeschonden 25 vluchten doorstaat is nog maar
één keer gebeurd!

9789026621093 • geb. 286 blz. • 15+

€17,99

avner Voorhoeve

lielgolan

ANNE VOORHOEVE

Helgoland

Anne Voorhoeve

Alice is samen met haar familie

KMA

van het Noord-Duitse eiland
Helgoland verdreven en moet vlak
na de oorlog een nieuw bestaan
zien op te bouwen op het vasteland. Maar dat valt niet mee: kou,
honger en zwarte handel zijn aan
de orde van de dag.
9789026607462 • geb. 400 blz. • 15+

€18,99

ANNE VOORHOEVE

Lilly vootz.,
Mariene

UW

Mariene

Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na
de dood van haar moeder heeft
ze niemand meer in Hamburg om
voor te blijven. Tante Lena is het
doel, de enige familie die ze nog
heeft. Maar in de DDR stuit ze op
een groot familiegeheim...

9789026606007. 18,99. geb. 320 blz. • 15+

€18,99

ANNE VOORHOEVE

liveivo0
/!Street

Liverpool Street
Ziska springt uit het raam van haar
kamer en rent voor haar leven.
Weg van haar ouders, weg uit Berlijn. Ziska, die Joodse voorouders
heeft, wordt vervolgd. In Engeland
wacht haar een vreemde familie,
een andere taal, heimwee en
onzekerheid.

9789026602283 • pb. • 520 blz. • 15+

€15,00

verschijnt
ANNE VOORHOEVE

november 2015

Kascha
Kascha heeft heimwee. Sinds ze met haar
Sinti-familie naar een stad in Noord-Duitsland is verhuisd, stapelen de problemen zich
op. Waarom mogen haar klasgenoten haar
niet? Waarom storen de buren zich aan haar
familie? En er zijn niet alleen problemen op
school en met de buurt. Haar zus wil
van huis weglopen en haar grootvader ligt op sterven. Dan komt er een
hevige sneeuwstorm en verandert
alles. Noord-Duitsland wordt
van de rest van de wereld
afgesloten. Niets blijft zoals
het is en Kascha beleeft
een waar wonder.
9789026621468 • pb. • 228 blz. • 15+

ANNE VOORHOEVE

ANNE VOORHOEVE

Nanking Road

21 JULI

De bijna elfjarige Ziska en haar ou-

21 juli
21 juli 1944. Niets is meer zoals het

ders vluchten in 1938 uit Berlijn. De

was. Op slot Lautlitz hoort de

Joodse familie gaat naar Shanghai

14-jarige Fritzi dat de Fuhrer aan

en proberen daar het leven weer •

een moordaanslag is ontkomen.

op te pakken. Dat is niet eenvou-

Ze kan niet geloven dat het haar

dig: ze komen terecht in armoede,

eigen familie is, die dit plan heeft

horen nergens bij en belanden in

geïnitieerd. De SS laat zich niet

de oorlog tussen Japan en China.

onbetuigd.

9789026614255 • pb. 496 blz. • 15+

Boordevol Boeken 2015-2016

€19,99

9789026601903 • geb. 368 blz. • 15+

€18,99

15 jaar en ouder I Voung Adult
JENNIFER BROWN

Wild storm
Het stadje waar Jersey woont
ligt in puin. Een zware tornado
trok een spoor van vernieling.
Zij heeft het overleefd, maar
haar moeder en haar zusje niet.
Hun huis is weggevaagd. Dan
laat ook haar stiefvader haar in
de steek en is Jersey gedwongen om een nieuw thuis te
vinden.

9789026621222 • pb. 228 blz. • 15+

€17,99

LYDIA SCHWARZ

De kruisdraagster
Anna woont in de perfecte wereld. Vrijheid,
gerechtigheid, tolerantie en vrede zijn in
het Europa van de 22e eeuw werkelijkheid
geworden. Door een uitgebreid systeem leeft
iedereen het volmaakte leven, zonder ziekte
en werkloosheid. Alle landen werken samen
en oorlogen zijn verleden tijd. Voor iedereen
wordt gezorgd, ieders identiteit is bekend en
ieders schreden worden gevolgd. Maar Anna
is niet hetzelfde als de mensen om haar heen.
Niemand weet dat zij met gevaar voor eigen
leven thuis een groot geheim bewaart.

€17,99

JENNIFER BROWN

Bitter Love
De tiener Alex valt als een
blok voor de knappe Cole. Ze
krijgen een relatie, maar al snel
blijkt dat Cole wat vreemde
trekjes heeft; hij is bezitterig
en zeer agressief. Alex vrienden waarschuwen haar, maar
zoals het zo vaak gaat als je
verliefd bent: ze wil er niets
van weten.

9789026606731 • pb. 316 blz. • 15+

€18,99

JENNIFER BROWN

JENNIFER BROWN

Hate List

Hot shot

De lijst was eigenlijk haar idee.

Ashleighs vriendje Kaleb gaat

Maar Valerie kan haar ogen

naar de universiteit. Ze is

niet geloven als haar vriend

bang dat hij haar zal vergeten.

Nick op een dag om zich heen

Tijdens een feestje jutten haar

schiet in de aula en doelbe-

vriendinnen haar op om hem

wust richt op de schoolgeno-

een naaktfoto van zichzelf

ten op de lijst, de hate list. Ze

te sturen. Zonder echt na te

probeert hem nog tegen te

denken maakt ze de foto en

houden, maar het is al te laat.

verzendt deze aan Kaleb. De
gevolgen zijn niet te overzien.

9789026603983 • geb. 368 blz. • 15+

€10,00

9789026612718 • pb. 256 blz. • 15+

€17,99

15 jaar en ouder 1 Young Adult
PHIL EARLE

PHIL EARLE

Billy

De jongen in
bubbeltjespLastic

Billy Finn is een klier, lastige tiener, etterbak van de hoogste
orde. Hij schopt, slaat, spijbelt
van school en is ook nog
agresief. Hij is een last voor
zijn begeleiders in het tehuis
waar hij woont. Maar toch. léts

Charlie Han
staat al zijn hele
leven bekend

in Billy intrigeert. Wat zit er

als dat onder-

achter zijn agressie?

deurtje. Maar
Charlie gelooft
dat iedereen

9789026609008 • pb. 224 blz • 15+

€17,99

wel ergens goed
in is en ontdekt
zijn eigen talent:
skateboarden.

PHIL EARLE

Dit is zijn kans

Daisy

om populair te
worden. Het

De veertienjarige Daisy wil

enige wat hij nu moet doen is heel veel oefe-

eigenlijk maar één ding: weten

nen. Hij heeft geen rekening gehouden met

wie haar moeder was. Haar va-

zijn overbezorgde moeder, die hem zoveel

der rouwt nog steeds om zijn

mogelijk beschermt, hem in wil pakken in

vrouw en wil niet met Daisy

bubbeltjesplastic. Maar dan doet Charlie een

praten. Daisy komt terecht in

ontdekking die alles te ma-

een woongroep, maar is haar

ken heeft met de bezorgd-

pijn en angstgevoelens niet de

heid van zijn moeder.

baas. Als ze zich snijdt voelt ze
even niets.

A4rk EGT
9789026612695 • pb. 320 blz. • 15+

f9% tiR

€17,99

HILLY DELFSMA

KERRY DREWERY

Josephine

Smaragd

Wanneer Josephine's dorpje

2003. Hier heeft Lina zo naar

wordt overvallen door rebel-

verlangd: vrijheid. Vrijheid om

len, slaat zij samen met andere

te zeggen wat je wilt, tegen

jongeren op de vlucht. Het

wie je wilt. Om de gedachten

schip dat Josephine ver weg

in je hoofd te mogen uitspre-

moet brengen van alle ellende,

ken. Vrijheid om eindelijk jezelf

lijdt schrikbreuk en zinkt. Jo-

te mogen zijn. Als de bommen

sephine is een van de weinige

van de Amerikanen op Bagdad
vallen lijkt een nieuwe tijd aan

overlevenden.

te breken. Lijkt.

9789026620997 • pb.160 blz. • 15+

BoordevoL Boeken 2015-2016

€14,99

9789026606342.16,99 • geb. 304 blz. • 15+

€16,99

Kinderbijbels
MARY BATCHELOR
KOHIER

IIJIEL

NELLE-LE SCHERPBIER & CHRISTINA
GOODINGS

Kinderbijbel
in 365
vertellingen

Deze mooi geschreven en prachtig geillustreerde kinderbijbel heeft een
speciale opzet. De Bijbelverhalen
zijn ingedeeld in 365 korte gedeelten van ongeveer drie minuten.
9789026610516 geb. 384 blz. • 7+

Mijn
kleuterbijbel
Een lief, aantrekkelijk kleuterbijbeltje met illustraties van Emily Bolam,
die kleine kinderen zeker zullen
aanspreken.
9789026605918 • geb. met

€22,99

foamomslag • 96 blz. • 4+

ANIA DE FLUITER &
BARA VAN PELT

OM te
beginnen
Een unieke kinderbijbel voor jonge
kinderen, hun ouders en andere
opvoeders. Ieder verhaal wordt
voorafgegaan door een korte,
heldere en eigentijdse uitleg.
9789026609077 • geb.

€8,99

248 blz. • 4+

€24,99

RENITA BOYLE

Mijn Bijbelverhalenboek voor het
slapengaan
43 bekende Bijbelverhalen, zo geschreven, dat ze precies lang genoeg
zijn om voor te lezen bij het slapen gaan. Want: bedtijd is voorleestijd!

9789026621178 • peuterbijbel/voorleesbijbel • geb. 96 blz. • 3-6 jaar

TONI MATAS

Het stripboek van de BijbeL
Bekende verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament (van schepping tot Hemelvaart) op speelse wijze aan bod. De prachtige illustraties
zijn kleurrijk en gedetailleerd, waardoor telkens iets nieuws te ontdekken valt. Achterin is een lijstje opgenomen met verwijzingen naar de
Bijbelgedeelten.

€15,00

9789026621543 • kinderbijbel stripboek • geb.168 blz. • 7+

ANNE DE GRAAF

SALLY ANN WRIGHT

LOIS ROCK

Bijbel voor
kinderen

Jam/ eigen
Bijbel

Mijn Bijbel

300 Bijbelverhalen, waarbij de
bekende Bijbelse
volgorde is aangehouden. Door
eenvoudig taalgebruik geschikt
om zelf of om voor te lezen.
9789026614095 • geb. 397 blz. • 7+

€23,99

Naast de Bijbelv
verhalen bevat dit
kleurrijke boek gebeden voor kinderen en is het een
opgroeiboek waarin kinderen (of
ouders) van alles kunnen invullen.
9789026619199 • geb. 160 blz. • 7+

€14,99

Deze kinderbijbel
wil in een lacune
voorzien: een frisse, nieuwe Bijbel
voor kinderen vanaf 7 jaar, een
leeftijd waarvoor het bijbelaanbod
vrij beperkt is.
9789026606991
geb. 320 blz. • 7+

€14,99

GERRIT TEN BERGE

GERRIT TEN BERGE

Houvast

YES!

Iedereen zoekt houvast

Elke dag een klein stukje uit

in het leven. lets waaraan

Matteus, een bijbelboek

je steun hebt, waar je het

over Jezus' leven. Wat vind
dagboek

leven mee door kunt. In de
Bijbel lees je dat Jezus het

"oor 30U

jij belangrijk, hoe leef je, en
welke rol speelt Jezus in

enige houvast is. Houvast

jouw leven? Yes! Hopelijk

wil je helpen om Hem beter

denk je dat, als je in dit

te leren kennen.

dagboek leest.

9789061404965 • pb. 365 blz. -12+

€15,99

9789026602115 • pb. 376 blz. • 12+

AREND EILANDER

C. VAN RIJSWIJK

Dag Boek!

Op reis

€15,99

Een geheel nieuw dagboek

In dit dagboek worden

in speels vierkant formaat.

jongeren heel persoonlijk

In korte, goed leesbare

aangesproken. Aan de hand

stukjes worden kinderen

van bekende en minder

uitgedaagd om alleen, of

bekende oude schrijvers

samen met opvoeders, door

wordt jongeren de weg

te denken over bijbelge-

ter zaligheid gewezen. Een

deelten.

dagboek vol voorbeelden
uit het dagelijks leven.

9789026612251 • pb. 384 blz. • 8-11 jaar

€14,99

9789088651526 • pb. 392 blz. • 12+

€15,99

ELLEN LANINGA

4 you
Gebruik jij weleens smiley's? Om te laten zien hoe je je voelt
of wat je ergens van vindt. In dit dagboek kom je ze tegen en
worden ze gebruikt bij thema's als blij zijn, boosheid, verdriet
en angst. Dit is een uniek dagboek waarmee je actief aan de
slag kunt.
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Encyclopedie
Devid Setf .

DE

BIJBEL

VOOR IEDEREEN

JUNIOR
ENCYCLOPEDIE ,

christelijk

a geloof

halen
. '

DAVID SELF

Junior
encyclopedie
christelijk
geloof

ANNE LAURE
FOURNIER LE RAY

SALLY TAGHOLM S ANDREA MILLS

Encyclopedie
van de
Bijbel en het
christendom

De Bijbel
voor
iedereen

De Junior Encyclopedie

Dit complete overzicht voor

Het prachtig uitgevoerde

geeft een introductie in de

de jeugd bestaat uit vier

De Bijbel voor iedereen

geschiedenis en tradities

delen. De Bijbel bevat de

wekt meer dan 130 bekende

van het christelijke geloof.

grote verhalen uit beide tes-

Bijbelverhalen tot leven. Met

Verschillende kernbegrippen

tamenten. Geschiedenis van

illustraties waarin je telkens

komen aan de orde zoals: het

de christenen neemt je mee

nieuwe details ontdekt, foto's

ontstaan, de kerk wereld-

van de eerste discipelen tot

van voorwerpen en locaties,

wijd, symbolen, de Bijbel, het

de wereldgodsdienst die het

verhelderende plattegronden

gebed en muziek. Het boek

christendom vandaag de dag

en nog veel meer. De Bijbel

is overzichtelijk en bevat

is. Het christelijk geloof en de

voor iedereen is een lust voor

prachtige foto's, illustraties en

gebruiken laat zien wat het

het oog, een bron van verras-

kaarten ter ondersteuning van

christelijk geloof in de praktijk

sende kennis en een historisch

de tekst. Deze encyclopedie

inhoudt. Tot slot gaat de en-

verantwoord naslagwerk bij

is daardoor zeer geschikt voor

cyclopedie in op De verschil-

het meest gelezen boek ter

kinderen en tevens te gebrui-

lende kerken en hun tradities.

wereld. Beleef de mooiste

Met tijdlijnen, kaarten en

Bijbelverhalen!

ken als naslagwerk.

aansprekende illustraties. Alle
informatie is samengevat in
een overzichtelijk register.

9789026614590 • geb. 126 blz. • 12+

€15,00

9789026620898 • geb. 160 blz. • 12+
€19,99

9789026613920 • geb. 320 blz.
8-88 jaar

€29,99

Informatief

introductieprijs
gr rtn

BeLLe
inspiration Friends

BeLLe
inspiration Happy

Introductie in de fascinerende

Met je vriendinnen deel je alles:

In de reeks Belle Inspiration is ook

wereld van de kunst voor kin-

crushes, geheimen, onzekerheden,

Happy! verschenen. Belle Inspirati-

deren. Het boek leert kinderen

de grootste lol. Vriendschap is een

on helpt meiden bij hun zoektocht

kijken naar de kunstwerken van de

van de allerbelangrijkste dingen

naar geluk. Wat maakt jou happy?

beroemde schilders en beeld-

in het leven! Daarom is het ook

Wat is geluk eigenlijk? Hoe word
je het? Uit onderzoek blijkt dat

Kunst
kijken voor
beginners

houwers uit de kunstgeschiedenis.

zo leuk om samen aan de slag te

Uitleg over kleuren, verf- en schil-

gaan met het boekje Belle Friends!

Nederlandse tieners het gelukkigst

dertechnieken, info over musea en

Het zet je aan het denken over

zijn. Maar is dat echt zo?

de belangrijkste stromingen in de

vriendschap en leert je ook hoe je

kunst. Ook kun je zelf aan de slag

vriendjes met jezelf wordt, want

met vijf kunstwerken om zelf in

dat is net zo belangrijk.

te kleuren.
9789026621116 • informatief
geb. 96 blz. • 12,

9789043524285 • geb. 96 blz. • 11-,

€19,99

9789043525923 • geb. 96 blz. • 11r-

€9,99

Colofon

€9,99
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Bijbel & kind
GALE WIERSUM

BETHAN JAMES
& kRISZTINA kÁLLAI NAGY

Jij Mag er zijn!
9789026607097 • € 8,99
kartonboekje • 20 blz. • 1+

Het gebeurde
in de
kerstnacht

Het gebeurde
in de
kerstnacht

9789026620546 • € 6,50
gebonden • 24 blz. • 4+

LOIS ROCK

JULIET
DAVID

Dank U, God

imbeitie

Een Bijbeltje ,,z,"'loor
voor jou

9789026619960
€ 7,99 • boardboekje
8 blz. • 0-2 jaar

9789026606908 • € 9,99
gebonden • 30 blz. • 2+
en voel- en
uzzelboekje

Boven
I.F. VAN DER POEL

EVELIEN VAN DORT

De nacht var
groep 8 omnibus
9789061408727 • € 9,99
gebonden • 112 blz. .10+ • M6/7

9789026606151• €14,99
gebonden • 320 blz • 7-9 jaar

1.F VAN DER POEL

BETH REPHART

Dolti, Wotfi
en de covibo,
o

Undercover

9789088652875 • € 9,99 •
gebonden • 138 blz. • 10+ • M6/7

9789026612404 • €16,99
paperback • 256 blz. • 15+

