
NAJAARSBROCHURE 2021



n
a

ja
a

rsb
ro

c
h

u
re

 2
0

2
1

3

verschijnen er 
weer avontuurlijke 
boeken van eigen 
bodem: Kelly van 
Kempen komt 
met het geweldige 
derde deel van De 
Sterrensteen: De 
Wedstrijd van de 
Wonderwerkers. 
Alleen de titel 
maakt al blij! 
En van Michael 
Reefs verschijnt het vierde deel uit de immens 
populaire Tempeljagers-reeks. Nederlands meest 
bekende kinderfilmscenarioschrijver Tijs van 
Marle komt met het tweede deel van de Knots 
serie. Kortom: er kan weer genoeg gelezen 
worden!
Dan wil ik graag afsluiten door twee heel 
bijzondere boeken te noemen. De eerste is vooral 
héél erg leuk: de LEGO Adventskalender! Tel 
af met LEGO tot kerst en open iedere dag een 
vakje waar een boekje in verstopt zit! Urenlang 
speelplezier gegarandeerd! Het tweede boek dat 
ik noemen wil is Het mysterieuze verhaal van de 
Tentakeljongen. Denk aan Lampje meets Het raadsel 
van de zee meets Disney’s Luca. Dit verhaal wil je 
in één ruk uitlezen en maakt dat je het liefst in 
een dorpje aan zee wilt wonen.
Ik wens jullie een heel fijn najaar! En hopelijk 
tot snel!

Hartelijke groet,
Bibi Rumping 
 

BESTE BOEKHANDELAAR,

Wat een jaar van tegenstellingen is dit. We 
begonnen het jaar met gesloten boekhandels, 
daarna mochten jullie klanten op afspraak 
ontvangen. De beurzen gingen niet door en wat 
misten we jullie! En tegelijkertijd gebeurden 
er allerlei fantastische dingen op de uitgeverij: 
we wonnen de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury 
met De Veger, we kregen te horen dat dezelfde 
titel kerntitel voor de Kinderboekenweek werd. 
Maar liefst drie van onze titels – waar vier 
van onze auteurs aan gekoppeld zijn – werden 
genomineerd voor de Hotze de Roosprijs: de prijs 
voor het beste kinderboekendebuut. We mochten 
maar liefst zes herdrukken inzetten van De 
Tempeljagers, die óók nog eens in de top 3 kwam 
te staan van de Nederlandse Kinderjury. Kortom: 
in dit vreemde jaar werd BILLY BONES als geen 
andere uitgeverij op de kaart gezet!

En in de tussentijd werken we aan zo veel toffe 
titels! We komen volgend jaar met een geweldig 
nieuw project waar vier fantastische auteurs 
aan meewerken en waar we ontzettend van 
hopen dat jullie er net zo enthousiast over zijn 
als wij! Daarnaast hebben we een geweldige 
LEGO fictie-lijn opgezet die is opgedeeld in Leren 
Lezen met LEGO (AVI), Makkelijk Lezen met 
LEGO en Lekker Lezen met LEGO. Hiermee willen 
we laten zien dat LEGO de intrinsieke motivatie 
van het kind aanwakkert en daarbij helpt bij 
leesontwikkeling.

Voor dit najaar is er weer genoeg om naar uit 
te kijken: er komen maar liefst twee nieuwe 
Kerstmisaurus boeken aan. Eén voor de kleinsten, 
en weer een heerlijk (voor)leesboek. Ook 
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DE 
BESTSELLER-SERIE DIE ALLE KINDEREN AAN HET LEZEN KRIJGT!

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

Wanneer de onberekenbare Mentiri-organisatie 
Lara’s huis binnendringt, weten de Tempeljagers 
dat er groot gevaar dreigt. Een Vikinghelm wordt 
gestolen, waarmee de Mentiri een eeuwenoude 
Vikingkrijger probeert over te halen de speer van 
Odin van het geheime eiland Farblönvik te halen. 
De Tempeljagers reizen af naar Siberië om de helm 
terug te halen uit het hoofdkwartier van de Mentiri. 
Maar dan worden ze ontdekt en blijkt de Mentiri 
hun gruwelijke plan al verwezenlijkt te hebben. 
Lukt het de Tempeljagers om te ontsnappen uit de 
basis en de legendarische speer van Odin veilig te 
houden?

“Heel geschikt voor gamers  
en boekontduikers.”

– Kirsten König, De Kinderboekwinkel 
Amsterdam

“Ik vind lezen nu supertof, beste boek ever!”

 – Noah, 10 jaar

“Michael Reefs krijgt alle 
kinderen aan het lezen.”

– Boekenkrant

Over Michael Reefs’ De Tempeljagers:

Titel: De Tempeljagers #4 – De speer van Odin  |  Auteur: Michael Reefs
Illustrator: Elsa Kroese  |  ISBN: 9789030508274  |  NUR: 283
Leeftijd: 10+  |  Aantal pagina’s: 272  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 5-10-2021  |  Prijs: €17,99

DE TEMPELJAGERS #4

MICHAEL REEFS

DE SPEER VAN ODIN

MICHAEL IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

PROMOTIE:

•  Grote PR-campagne
•  Blogtour met online  

Viking-Escape
•  Online campagne met 

boektrailer
•  Reviews door ons 

kinderlezerspanel
• Grote lancering
•  Leesclubs door Michael 

Reefs in bibliotheken
• Advertentiecampagne
•  Contentpakketje voor de 

boekhandel beschikbaar
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NU VOOR MAAR 7,50!

Titel: De Tempeljagers – Het verdwenen eiland Kivamba  |  Auteur: Michael Reefs    
Illustrator: Elsa Kroesa  |  Leeftijd: 10+  |  ISBN: 9789030508380  |  NUR: 283
Aantal pagina’s: 272  |  Uitvoering: Paperback  |  Formaat: 140 x 210 mm   
Verschijningsdatum: 5-10-2021  |  Prijs: € 7,50

tempeljagers

DE TEMPELJAGERS #1
VOORDEELEDITIE

Wanneer broers Noah en Finn op onderzoek 
uitgaan in de reusachtige kelder van Chateau 
Ravenhorst, vinden ze een oeroude landkaart. 
Deze toont het mysterieuze en onvindbare eiland 
Kivamba. Het zou een eiland vol gevaar zijn, dat 
misschien beter onontdekt kan blijven. Maar… het 
avontuur is aanlokkelijk en samen met hun beste 
vriendin Tess haalt de tweeling hun avontuurlijke 
tante over voor een laatste ontdekkingsreis. Maar 
dan wordt tante Lara op het eiland ontvoerd 
en moet het drietal een magisch voorwerp uit 
een tempel halen om Lara terug te krijgen. Wat 
volgt is een zenuwslopende zoektocht vol listen, 
valstrikken en gevaren.

MICHAEL REEFS

HET VERDWENEN EILAND KIVAMBA

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

FINALIST VAN DE 

NEDERLANDSE 

KINDERJURY 2021!

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

202

GENOMINEERD

1

‘Ik vind lezen nu supertof!  
Beste boek ever!’

– Noah, 10 jaar
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Tijs van Marle (1976) schrijft al twintig jaar voor 
film en televisie. Hij schrijft spannende en vrolijke 
verhalen voor kinderen en volwassenen. Ook 
heeft Tijs de bekende jeugdboeken Mees Kees, 
Superjuffie en Dummie de Mummie bewerkt tot 
succesvolle films. Knots is zijn eerste jeugdboek 
over een vrolijk holenkind dat eigenlijk wel een 
beetje op Tijs lijkt. Voorzichtig en zachtaardig, 
maar ook best avontuurlijk en stoer als het erop 
aan komt.

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Online campagne met 
boektrailer

•  Knotsgekke boekenleggers 
beschikbaar

•  Advertenties in kidsmagazines
• Kidsevent ter lancering
•  Contentpakketje voor de 

boekhandel beschikbaar

Titel: Knots #2 - De grootste omweg van de oertijd  |  Auteur: Tijs van Marle  
Illustrator: Esther van den Brink  |  ISBN: 9789030508236  |  NUR: 282 
Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 192  |  Uitvoering: Hardcover 
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 16 november 2021  |  Prijs: €15,99

DÉ HILARISCHE SERIE 
VOOR JONGE LEZERS 
DIE LEEST ALS EEN 
TEKENFILM!

Als Knots’ beste vriend Freddie zijn hele dorp kwijt 
is, gaat Knots hem helpen zoeken. De reis gaat 
meteen al mis als de jongens per ongeluk in slaap 
vallen op de rug van een wollige neushoorn. Ze 
raken vreselijk verdwaald. Op zoek naar de goede 
weg worden ze gevangen door woeste wasbeertjes, 
stranden ze op een monsterlijk onbewoond eiland 
en surfen ze op glimmende zwaardvissen over de 
wilde zee. Het is de grootste omweg van de oertijd, 
maar ook een ongelofelijk avontuur. Dat het kleine 
eigenwijze zusje van Knots ook mee op reis is, blijkt 
uiteindelijk de grootste uitdaging! 

KNOTS #2

TIJS VAN MARLE

DE GROOTSTE OMWEG VAN DE OERTIJD

ER WORDT NOG 
HARD VERDER 

GEBEITELD AAN 
DE COVER!

‘Een boek kan NIET grappiger 
zijn dat Knots. De grapjes zijn 

geniaal, de vaart is enorm, 
en de personages sloot ik 

vanaf het begin in mijn hart. 
HEERLIJK.’ 

– Evelyn Evertsen,  
Boekhandel Westerhof

OOK VERKRIJGBAAR  

IN DEZE SERIE!

9789030507857
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Kelly van Kempen (1990) 
studeerde Culturele Antropologie 
in Amsterdam, vanwege haar 
nieuwsgierigheid naar alles dat 
‘anders’ of juist ‘normaal’ is, en wie 
dat dan bepaalt. Daarna volgde 
ze een jaar les in proza, poëzie en 
toneel op de Schrijversvakschool. 

Titel: De Sterrensteen #3 - De wedstrijd van de Wonderwerkers  
Auteur: Kelly van Kempen   Illustrator: Flavia Sorrentino  |  ISBN: 9789030508335  
NUR: 283  |  Leeftijd: 9+  |  Aantal pagina’s: 256  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 5-10-2021  |  Prijs: € 18,99

BEN JIJ KLAAR VOOR HET 
NIEUWE MYSTERIE VAN 

MISDAADJOURNALIST ELFIE?

De burgemeester van Domperdal organiseert 
een groots televisiespektakel om zoveel mogelijk 
bezoekers te trekken naar het oude kasteel aan 
de rand van het dorp. Elfies moeder Petronella en 
twee andere ‘Wonderwerkers’ moeten met behulp 
van hun paranormale gaven indruk maken op de 
kijkers. Wat voelen, horen en zien zij allemaal 
in het kasteel wat voor anderen onzichtbaar is? 
Uiteraard vindt Elfie het verschrikkelijk dat haar 
moeder meedoet. Wat zal iedereen wel niet zeggen 
als Petronella op tv allerlei zweverige rituelen 
uitvoert?

Gelukkig kan Elfie een oogje in het zeil houden: de 
burgemeester huurt haar in als verslaggeefster van 
de wedstrijd. Maar terwijl ze haar werk probeert te 
doen stuit ze samen met Mats op een mysterie in 
het kasteel. Een mysterie dat zo snel mogelijk moet 
worden opgelost, voordat de verkeerde mensen er 
lucht van krijgen. Of zijn ze al te laat? 

DE STERRENSTEEN #3

KELLY VAN KEMPEN

DE WEDSTRIJD VAN  
DE WONDERWERKERS

KELLY IS BESCHIKBAAR  
VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse boekenblogs
•  Reviews door ons kinderlezerspanel
•  Digitaal leesexemplaar beschikbaar
•  Kidscampagne: Stel jouw vraag aan 

een echte misdaadjournalist
•  Kinderboekenweekcampagne: Hoe 

word ik detective/journalist?
•  Contentpakketje voor de boekhandel 

beschikbaar
•  Workshops toekomst voorspellen in de 

boekhandel
•   Halloweenlancering voor kinderen

DE STERRENSTEEN #1 KOST 3 
MAANDEN LANG MAAR €10,-

9789463850315

BESTEL 6 STUKS EN ONTVANG 
EEN BACKCARD, ZOLANG  

DE VOORRAAD STREKT

IK LEES IN DE 
STERREN DAT 

DE COVER HEEL 
MOOI GAAT 
WORDEN!
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De Kerstman en zijn rendieren wonen heel ver in het 
Noorden, in wonderlijke, magische en witbesneeuwde 
oorden. De Kerstman en zijn rendieren wonen daar niet 
alleen, maar met een heel speciale dino, zoals hij is er 
maar één…

De Kerstmisaurus wil niets liever dan te leren 
vliegen om met kerst de arrenslee door de lucht 
te trekken. Maar vliegen is een stuk moeilijker 
dan hij dacht, zelfs met de hulp van de Kerstman! 
Op Kerstavond valt hij door een schoorsteen en 
ontmoet hij een jongetje dat gek is op dino’s. 
Samen ontdekken zij hoe magisch het is om  
ergens in te geloven.  

Geniet op een geheel nieuwe wijze met de hele 
familie van het hartverwarmende verhaal van Tom 
Fletcher’s Kerstmisaurus. Volledig geïllustreerd in 
kleur door Shane Devries. 

Titel: Kerstmisaurus Prentenboek  |  Auteur: Tom Fletcher 
Vertaling: Lidwien Biekmann  |  Illustrator: Shane Devries  |  ISBN: 9789030508144
NUR: 272  |  Leeftijd: 4+  |  Aantal pagina’s: 32  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 250 x 250 mm  |  Verschijningsdatum: 14-10-2021  |  Prijs: €14,99

DE KERSTMISAURUS

TOM FLETCHER

PRENTENBOEK

ONZE FAVORIETE DINO IS 
TERUG, NU OOK VOOR DE 

ALLERKLEINSTEN!

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

• Rijmwedstrijd
•  Onderdeel van de BILLY 

BONES Adventskalender  
op social media

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

De Kerstmisaurus en de Kerstman komen erachter 
dat de lijst met stoute kinderen (wie kent de lijst 
niet?!) steeds maar langer en langer wordt... Nog 
even en er is geen kind meer die op cadeautjes van 
de Kerstman wacht! Tijd voor de Kerstmisaurus 
om in te grijpen. Hij vliegt stad en land af om oude 
bekenden weer een heerlijk kerstgevoel te geven... 
Zal de Kerstmisaurus in zijn missie slagen?

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

•  Social media campagne  
gericht op kids

• Activity sheets
•  Onderdeel van de BILLY BONES 

Adventskalender op social media
• Kerstmisaurus tekenwedstrijd

DE KERSTMISAURUS #3

TOM FLETCHER

DE LIJST MET STOUTE KINDEREN

DE KERSTMISAURUS IS  
HÉT #1 KERSTBOEK VAN  
DE AFGELOPEN JAREN!

Titel: De Kerstmisaurus #3 – De lijst met stoute kinderen  |  Auteur: Tom Fletcher
Vertaling: Lidwien Biekmann  |  Illustrator: Shane Devries  |  ISBN: 9789030508199
NUR: 282  |  Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 372  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 19-10-2021  |  Prijs: €19,99

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789030504061 9789463850094

“Het is fijn dat het boek zo dik 
is, dan is het verhaal niet zo snel 

afgelopen. Het is zo jammer 
als het boek uit is, want er is 

geen enkel boek leuker dan De 
Kerstmisaurus!”

– Belen, 12 jaar,  
BILLY BONES Lezerspanel

DE DINOTASTISCHE 
COVER ZIT NOG 
VAST IN HET IJS!

MEER DAN 8.000 VERKOCHTE 

EXEMPLAREN IN NEDERLAND!
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PEANUT JONES EN DE 
GETEKENDE STAD  
(WERKTITEL)

ROB BIDDULPH

Sommige legendes worden geboren, sommige 
worden getekend...

Tekenen voelt als magie voor  Peanut Jones. Maar 
kunst kan haar problemen niet oplossen. Haar 
vader is verdwenen en ze zit vast op een saaie 
nieuwe school. Totdat ze een uniek turbo-geladen 
potlood vindt met speciale krachten. Plotseling 
wordt ze in een wereld getrokken die vol zit met 
meer kleur, creativiteit, opwinding en gevaar dan 
ze zich ooit had kunnen voorstellen. En misschien, 
heel misschien, zou ze erachter kunnen komen wat 
er met haar vader is gebeurd.

Titel: Peanut Jones en de getekende stad  |  Auteur: Rob Biddulph   
Illustrator: Rob Biddulph  |  ISBN: 9789463850858
Oorspronkelijke titel: Peanut Jones and the Illustrated City  |  NUR: 282-283
Vertaling: Willem Jan Kok  |  Leeftijd: 9+  |  Aantal pagina’s: 352  
Uitvoering: Hardcover  | Formaat: 145 x 220 mm  
Verschijningsdatum: 12-10-2021  |  Prijs: € 18,99

Rob Biddulph is een bestseller- en meermaals bekroonde 
auteur en illustrator. Tevens was hij de officiële World 
Book Day Illustrator voor 2019, 2020 en 2021. Voordat hij 
fulltime auteur/illustrator werd, was Rob art director van het 
Observer Magazine, NME, SKY en Just Seventeen. Hij woont 
in Londen met zijn vrouw en drie dochters en heeft nog 
steeds de hoop dat een van hen op een dag met hem naar 
een Arsenal-wedstrijd zal gaan.

PROMOTIE:

•  Advertentiecampagne in Tina 
en Meiden Magazine

•  Blogtour met post-it raadsels 
naar de volgende blogger

•  Reviews in Meiden Magazine  
en Tina

•  Winactie: Wat zou jij tot  
leven willen tekenen?

•  Social media-kunstwedstrijd: 
maak jouw mooiste kunstwerk 
met post-its

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaarMAAK  

KENNIS MET  

HET 9+-DEBUUT  

  VAN SCHRIJVER EN 

ILLUSTRATOR  

ROB BIDDULPH!
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Titel: Het mysterieuze verhaal van de tentakeljongen 
Auteur: Richard Pickard |  Vertaling: Mijke van Leersum 
Illustrator: Maxine Lee-Mackie  | SBN: 9789030508328  |  NUR: 282  
Leeftijd: 10+ Aantal pagina’s: 272  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 10-1-2022  |  Prijs: €17,99

tempeljagers

Richard Pickard heeft een 
diploma in Film & Literatuur van de 
Universiteit van Warwick. Voordat 
hij schrijver werd, werkte hij vele 
jaren in de public relations. Nu 
werkt hij als freelance publicist 
en woont met zijn partner in 
Londen. Hoewel hij opgroeide 
in Hertfordshire, wonen zijn 
grootouders aan de zuidkust, in 
Sussex en Dorset, waar veel van  
de inspiratie voor zijn verhalen  
is gevonden.

VOOR DE FANS VAN  
LAMPJE, HET RAADSEL  

VAN DE ZEE EN  
DISNEY’S LUCA!

HET MYSTERIEUZE 
VERHAAL VAN DE 
TENTAKELJONGEN
RICHARD PICKARD

Marina woont in Merlington, een kustplaatsje 
waarin alles draait om vissen. Helaas boeien vissen 
haar niet zo; ze houdt van verhalen vertellen. 
Marina ontdekt haar beste verhaal wanneer ze de 
verwoeste, spookachtige pier verkent: een jongen 
genaamd William met tentakels op zijn hoofd en 
krabklauwen als handen. Hij heeft zijn hele leven 
op de pier gewoond, verzorgd door een inmiddels 
verdwenen visser die hem waarschuwde altijd 
verborgen te blijven. Samen besluit het duo om het 
mysterie van zijn verleden te ontrafelen, maar er 
schuilt gevaar onder de visverkopers...

PROMOTIE:

• Grote PR-campagne
•  Interviewmogelijkheden  

Richard Pickard
•  Reviews door ons 

kinderlezerspanel
•  Digitale leesexemplaren 

beschikbaar
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JOUW  

ROE-COOLSTE 

SUPERHELDEN 

BELEVEN WEER  

EEN NIEUW 

AVONTUUR!

Titel: Echte Duiven #6 – Doen het broodnodige (werktitel)  
Auteur: Andrew McDonald  | Illustrator: Ben Wood  |  ISBN: 9789030508298  
Oorspronkelijke titel: Real Pigeons – Get bready  |  NUR: 282
Vertaling: Koen Boelens en Helen Zwaan  |  Leeftijd: 7+
Aantal pagina’s: 224  |  Uitvoering: Hardcover 
Formaat: 170 x 215 mm  |  Verschijningsdatum: 9-11-2021  
Prijs: €14,99

DE ROE-COOLSTE SERIE VOL 
HUMOR EN AVONTUUR VOOR 

BEGINNENDE LEZERS!

De Echte Duiven zijn een team van 
misdaadbestrijders die overal tegen slechteriken 
vechten! Maar misdaad bestrijden is moeilijk als de 
burgemeester alle vogels toegang verboden heeft, 
er een broodmonster losloopt en kwaadaardige 
konijnen het overnemen! Kunnen de Echte Duiven 
de stad redden wanneer zij degenen zijn die in de 
problemen zitten?

Elk Echte Duiven-boek bevat drie hilarische, dwaze 
en meeslepende mysteries!

ECHTE DUIVEN #6

ANDREW MCDONALD EN BEN WOOD

DOEN HET BROODNODIGE (WERKTITEL)

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

PROMOTIE:

•  Advertentiecampagne in 
kidsmagazines

•  Social mediacampagne 
met animaties

• social mediapakketje
  beschikbaar voor de  
  boekhandel
•  TikTokcampagne gericht  

op kids
•  Reviews van 

kinderlezerspanel

OOK VERKRIJGBAAR IN DEZE SERIE!

9789030504023 9789030504313 9789463850193 9789463850506 9789463850681
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BRANDS
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Titel: Bing – Graven  
Auteur: Acamar  |  Vertaling: BILLY BONES 
Illustrator: Gary Knight
ISBN: 9789030508311  |  NUR: 271
Vertaling: BILLY BONES  |  Leeftijd: 2+ 
Aantal pagina’s: 20  
Uitvoering: Kartonboek
Formaat: 175 x 175 mm
Verschijningsdatum: 18-1-2022
Prijs: €8,99

Titel: Bellenblazen met Bing  
Auteur: Acamar  |  Vertaling: BILLY BONES 
Illustrator: Gary Knight
ISBN: 9789030508304  |  NUR: 271
Vertaling: BILLY BONES  |  Leeftijd: 2+ 
Aantal pagina’s: 20  
Uitvoering: Kartonboek
Formaat: 175 x 175 mm
Verschijningsdatum: 18-1-2022
Prijs: €8,99

GEBASEERD OP DE 
SUCCESVOLLE TV-SERIE  
DIE DAGELIJKS TE ZIEN  

IS OP ZAPPELIN!

Graven met Bing
Als Bing en Pando twee graafmachines zien in het 
park, willen zij ook graafmachines zijn! Bing wil 
graag graven en Pando gaat scheppen. Maar – o jee! 
jee! – kunnen ze wel allebei tegelijk scheppen en 
graven?

Bellenblazen met Bing
Bing en Pando zijn aan het bellenblazen. Eerst is 
het best moeilijk, maar als Bing eindelijk een grote, 
mooie bel blaast… POP! …maakt Pando hem stuk! 
O-o. Kan Flop helpen? 

BING
GRAVEN MET BING

BELLENBLAZEN MET BING

PROMOTIE:

•  Facebookcampagne 
gericht op jonge 
ouders en opvoeders

•  PR-campagne in 
opvoedbladen

Kernwaarden
•  Authentiek: Bing weerspiegelt het leven van een 

kleuter op het scherm.
• Vriendschap: Bing gaat over vriendschap.
•  Geruststellend: Bing is geruststellend voor peuters 

omdat hij dezelfde dingen meemaakt.
• Universeel: Bing is voor altijd en voor iedereen.
• Nieuwsgierig: Bing is net zo nieuwsgierig als peuters.
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Titel: Bing en de brandweerwagen
Vertaling: Lidewij van den Berg
ISBN: 9789463850865  |  NUR: 271
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 32
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 259 x 265 mm
Verschijningsdatum: 15-10-2021
Prijs: €14,99

Titel: Vrolijk kerstfeest, Bing!
Vertaling: Lidewij van den Berg
ISBN: 9789030508205  |  NUR: 271
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 32
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 259 x 265 mm
Verschijningsdatum: 8-11-2021
Prijs: €14,99

Bing en de brandweerwagen
Er staat een brandweerwagen in het park vandaag 
en Bing is gek op brandweerwagens! Taa-tuu-taa-
tuu-taa-tuu! Maar kan Bing helpen wanneer de 
brandweerwagen wordt opgeroepen om een brand 
te blussen?

Vrolijk kerstfeest, Bing!
Het is Eerste Kerstdag en Bing kan niet wachten om 
zijn grote cadeau te openen. Hij hoopt echt dat het 
een Hoppity-raketslee is, zodat hij er heel snel mee 
door de sneeuw kan vliegen! Maar zal Bing krijgen 
wat hij wil en kan hij wachten tot zijn vrienden er 
zijn om erachter te komen?

BING
BING EN DE BRANDWEERWAGEN

VROLIJK KERSTFEEST, BING!

PROMOTIE:

•  Facebookcampagne 
gericht op jonge 
ouders en opvoeders

•  PR-campagne in 
opvoedbladen

Kernwaarden
•  Authentiek: Bing weerspiegelt het leven van een 

kleuter op het scherm.
• Vriendschap: Bing gaat over vriendschap.
•  Geruststellend: Bing is geruststellend voor peuters 

omdat hij dezelfde dingen meemaakt.
• Universeel: Bing is voor altijd en voor iedereen.
• Nieuwsgierig: Bing is net zo nieuwsgierig als peuters.
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Titel: Paw Patrol – Op het potje
Auteur: Phoenix International Publications
ISBN: 9789464291308  |  NUR: 271
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 12
Uitvoering: Kartonboek
Formaat: 199 x 225 mm
Verschijningsdatum: 25-9-2021
Prijs: €12,99

Titel: Paw Patrol – Aftellen naar Kerstmis!
Auteur: Phoenix International Publications
ISBN: 9789464291315  |  NUR: 271
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 12
Uitvoering: Kartonboek
Formaat: 199 x 225 mm
Verschijningsdatum: 25-9-2021
Prijs: €12,99

Op het potje
Al gehoord van PAW Patrol? Dat kan haast niet 
anders! Deze immens populaire reeks blijft peuters 
en kleuters fascineren. In dit geluidsboek helpt de 
PAW Patrol jouw dreumes op het potje gaan. De 
grappige toiletgeluiden en aanmoedigende tekst 
zorgen ervoor dat op het potje gaan een makkie 
wordt.

Aftellen naar Kerstmis!
De PAW Patrol is bezig met de voorbereiding voor 
kerst, en daar kun jij bij helpen! Chase en de pups 
moeten voorwerpen verzamelen en tellen daarbij 
af van 10 tot 1. Kun jij meetellen en ervoor zorgen 
dat ze niets vergeten? Zeven vrolijke kerstgeluiden 
zorgen voor een echte feestsfeer!

PAW PATROL
OP HET POTJE

AFTELLEN NAAR KERSTMIS

PROMOTIE:

•  Facebookcampagne 
gericht op jonge 
ouders en opvoeders

•  PR-campagne in 
opvoedbladen
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LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and NINJAGO trademarks of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

© 2021 The LEGO Group and Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc.

BATMAN and all related characters and elements © &™ DC Comics. (s21)

Manufactured by AMEET Sp. z o.o. under license from the LEGO Group.

Met trots presenteren wij: LEGO® BOOKS! 
Al jaren geven wij van LEGO prachtige non-fictie boeken uit die de kinderen uitdagen de mooiste 
bouwwerken te maken en de leukste LEGO spelletjes te spelen om zo hun creativiteit spelenderwijs verder 
te ontwikkelen.
 
LEGO heeft de grootste schare fans ter wereld. Fans die gek zijn op de verhalen van LEGO® NINJAGO®,  
LEGO® City, LEGO® Jurassic World™ en LEGO® Friends. En juist die verhalen kunnen kinderen 
enthousiasmeren om weer of meer te lezen. We zijn dan ook enorm trots dat we samen met LEGO een 
volledig nieuwe serie fictieboeken kunnen brengen, die jaarlijks uitgebreid wordt met vele nieuwe verhalen: 
de beste LEGO verhalen voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd! Want ieder kind verdient  
een goed verhaal. Aan de series hebben bekende auteurs en vertalers meegewerkt zoals de fantastische  
Pim Lammers.
 
De series die verschijnen zijn: 

Leeftijd                                               
4-5         Voorlezen met LEGO boeken                                LEGO prentenboeken
6-7         Leren lezen met LEGO boeken                  AVI boeken m3 en m4                      
8-9         Makkelijk lezen met LEGO boeken           rijk geïllustreerde full color leesboeken 
9-11       Lekker lezen met LEGO boeken                 de stoerste verhalen van Lego NInjago.  
        128 pagina’s avontuur met prachtige illustraties.
 
Om dit te vieren hebben we een prachtige LEGO® BOOKS display ontwikkeld, waar de LEGO® boeken in 
gepresenteerd kunnen worden en die gedurende het jaar aangevuld kunnen worden met de nieuwste titels. 

Ook voor u interessant? Neem dan contact op met Marlies, marlies@billybones.nl
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Titel: LEGO® Jurassic World™ 
- Vliegensvlugge redding  |  Auteur: AMEET
Vertaling: BILLY BONES
ISBN: 9789030508151  |  NUR: 272
Leeftijd: 4+  |  Aantal pagina’s: 24
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 203 x 203 mm
Verschijningsdatum: 9-11-2021
Prijs: €9,99

Titel: LEGO® Jurassic World™ 
- Nieuwe voertuigen  |  Auteur: AMEET
Vertaling: BILLY BONES
ISBN: 9789030508212  |  NUR: 272
Leeftijd: 4+  |  Aantal pagina’s: 24
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 203 x 203 mm
Verschijningsdatum: 9-11-2021
Prijs: €9,99

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, 
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl

LEGO® Jurassic World™ 
Vliegensvlugge redding
Meneer Masrani houdt ervan om de bezoekers 
van zijn supergave dino-park, Jurassic World, 
te verrassen! Deze keer zet hij twee gevaarlijke 
beesten in een kooi op het podium. ROAARRRR!! 
Wat kan er nou misgaan? Ontdek het in dit 
spannende LEGO® Jurassic World avontuur!

LEGO® City
Nieuwe voertuigen
De brandweer van LEGO® City blust elke brand. 
Maar wat gebeurt er als commandant McCloud het 
team drie nieuwe voertuigen laat testen? Ga mee 
op avontuur met jouw favoriete helden uit LEGO 
City in dit spannende prentenboek!

LEGO® VOORLEZEN
LEGO® JURASSIC WORLD -  

VLIEGENSVLUGGE REDDING 

LEGO® CITY - NIEUWE VOERTUIGEN



n
a

ja
a

rsb
ro

c
h

u
re

 2
0

2
1

37

DE ENIGE ECHTE  

LEGO AVI-BOEKJES!

Titel: LEGO® CITY – Waar is mijn kostuum?
Auteur: LEGO  |  Herteld door: Pim Lammers 
ISBN: 9789030508229   |  NUR: 281/282 
Leeftijd: 6+  |  Aantal pagina’s: 48
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 16-11-2021
Prijs: €8,99

Titel: LEGO® Jurassic world™ –  
Geen dino te zien!
Auteur: LEGO  | Herteld door: Pim Lammers  
ISBN: 9789030508137   |  NUR: 281/282 
Leeftijd: 6+  |  Aantal pagina’s: 48
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 16-11-2021
Prijs: €8,99

LEGO® City
Waar is mijn kostuum?
Fleck is de baas van de stad. Hij knipt lintjes bij 
nieuwe winkels en hij bepaalt waar gebouwd mag 
worden. Fleck draagt altijd een kostuum en dat 
kostuum vinden veel mensen maar gek. Maar als 
hij op een dag wakker wordt, en zijn kostuum is 
weg, herkent niemand hem meer! Wie gaat er 
nu de lintjes knippen en de bouwvakkers zeggen 
waar ze mogen bouwen? Zal Fleck zijn kostuum 
terugvinden?

LEGO® Jurassic World™
Geen dino te zien!
Hudson is gek op het Jurassic World-park. Wanneer 
hij van meneer Masrani de GIDS 3.0 krijgt, gaat hij 
enthousiast op pad door het park. Het schermpje 
leidt hem langs alle verschillende dino’s. Maar… 
Zonder het door te hebben opent Hudson met de 
GIDS 3.0 alle dino-verblijven. Oeps… 

LEGO® AVI
LEGO® CITY - WAAR IS MIJN KOSTUUM?

LEGO® JURASSIC WORLD - GEEN DINO TE ZIEN!

HERTELD DOOR  
DE FANTASTISCHE 

PIM LAMMERS!

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, 
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl
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Titel: LEGO® NINJAGO® 
– De ruige reddingsmissie
Auteur: LEGO
Vertaling: Lidewij van den Berg
ISBN: 9789030508267  |  NUR: 282  
Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 64
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 16-11-2021
Prijs: €11,99

Titel: LEGO® NINJAGO®  
– Het geheimzinnige eiland
Auteur: LEGO
Vertaling: Lidewij van den Berg
ISBN: 9789030508250  |  NUR: 282  
Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 64
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 16-11-2021
Prijs: €11,99

LEGO® NINJAGO®

De ruige reddingsmissie
De ninja’s zijn op een missie om Lloyd’s moeder, 
Master Wu en avonturier Clutch Powers te vinden 
die op een wetenschappelijke expeditie vertrekken 
naar een onbekend eiland. Ze hebben de hulp 
ingeroepen van Nerveuze Tim - de enige bekende 
persoon die eerder op het eiland is geweest - maar 
Tims geheugen aat hem vaak in de steek! Er staan 
hen vreemde geluiden, een speelse draak en een 
oude vriend te wachten op dit eiland van mysterie.

LEGO® NINJAGO®

Het geheimzinnige eiland
Wie zou een mysterieus eiland willen 
bezoeken, omringd door verraderlijke mist en 
angstaanjagende onweersbuien? De expeditie, 
geleid door Misako, met Master Wu en de beroemde 
avonturier Clutch Powers! Gelukkig weten de 
vrienden dat ze geavanceerde gadgets en hulp 
nodig hebben van de enige persoon die ooit van het 
eiland terugkeerde: Nerveuze Tim.

LEGO® 
MAKKELIJK LEZEN
LEGO® NINJAGO® - DE RUIGE REDDINGSMISSIE 

LEGO® NINJAGO® - HET GEHEIMZINNIGE EILAND 

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, 
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl
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Titel: LEGO® Vrolijk kleurfeest!
Auteur: LEGO  |  Vertaling: BILLY BONES
ISBN: 9789030508175  |  NUR: 270
Leeftijd: 5+  |  Aantal pagina’s: 96
Uitvoering: Paperback
Formaat: 205 x 288 mm
Verschijningsdatum: 12-10-2021
Prijs: €8,99

Titel: LEGO® Harry Potter Kleuren met magie
Auteur: LEGO  |  Vertaling: BILLY BONES
ISBN: 9789030508182  |  NUR: 270
Leeftijd: 5+  |  Aantal pagina’s: 96
Uitvoering: Paperback
Formaat: 205 x 288 mm
Verschijningsdatum: 12-10-2021
Prijs: €8,99

KLEUR 
JE EIGEN 

AVONTUUR!

LEGO® - Vrolijk kleurfeest!
Verzamel al je kleurpotloden en ga op avontuur in 
dit magische kleur- en doeboek met de niemand 
minder dan jouw favoriete LEGO® minifiguren! Geef 
de Kerstman wat kleur en los alle puzzels op. Dit 
boek zit boordevol kleurplezier waarmee jij kunt 
aftellen naar kerst! 

LEGO® Harry Potter - Kleuren met magie
Met jouw favoriete LEGO® Harry Potter-helden 
is het nooit saai! Met wie ga jij als eerste een 
toverdrankje brouwen? Pak snel je kleurpotloden 
en breng jouw favoriete LEGO personages tot leven 
met dit magische kleurboek!

LEGO® KLEURBOEKEN
LEGO® - VROLIJK KLEURFEEST

LEGO® HARRY POTTER - KLEUREN MET MAGIE

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, 
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl
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Titel: LEGO Jurassic World Cadeaubox  |  Auteur: LEGO  
Vertaling: Jurjen Tiersma  |  ISBN: 9789030508168  |  NUR: 270  
Leeftijd: 6+  |  Aantal pagina’s: 64  |  Uitvoering: Cadeaubox  
Formaat: 205 x 288 mm  |  Verschijningsdatum: 15-10-2021  |  Prijs: €18,99

LEGO® Jurassic World™
Cadeaubox
Dé must-have voor echte LEGO® Jurassic World™ fans!  
Deze superstoere verzamelverpakking met 
reliëfgeschenkdoos bevat:
• 2 activiteitenboeken
• 1 stripverhalen/verhalenboek
•  1 mini-album met de LEGO Jurassic World 

dinosaurussoorten
• trivia en activiteiten
• een minifiguur om zelf te bouwen

LEGO®  
JURASSIC WORLD™ 
CADEAUBOX

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, 
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl
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Titel: LEGO® Adventskalender  |  Auteur: LEGO  
Vertaling: BILLY BONES  |  ISBN: 9789030508243  |  NUR: 270
Leeftijd: 5+  |  Aantal boekjes: 24  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 280 x 240 mm  |  Verschijningsdatum: 1-10-2021  |  Prijs: €24,99

LEGO® Adventskalender
Tel af naar Kerstmis met de Kerstman en vele 
andere LEGO© minifiguren. In deze adventskalender 
vind je 24 boeken vol fantastische activiteiten 
en grappige plaatjes om in te kleuren. Maak 
een magische rit op een slee en beleef veel 
vakantieplezier! Met meer dan 300 opdrachten!

LEGO® 
ADVENTSKALENDER

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, 
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl

24 BOEKEN OM MEE 
AF TE TELLEN TOT 
KERST!
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 AHOOOY boekhandelaar! 

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

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

namelijk 47%.
 
Wat krijgen onze Boekhandelbuddies van ons?
•  Je krijgt voorrang bij auteursbezoeken en andere 

toffe marketingacties.
•  Een keer per jaar vindt er een gezellige 

én leerzame bijeenkomst plaats met alle 
Boekhandelbuddies.

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

BILLY BONES 
BOEKHANDELBUDDIES

DE BILLY BONES 
DISPLAYS



HOOFDKANTOOR
BILLY BONES
Vliegtuigstraat 6-H
1059 CL Amsterdam
+31 (0)20 303 5010
info@billybones.nl
www.uitgeverijbillybones.nl

MARKETING
+31 (0)20 303 5013
marketing@billybones.nl

VERKOOP
06 526 4210 5
sales@billybones.nl

VERKOOP VLAANDEREN  
Algemene contactgegevens
Baeckens Books: 
Frederik de Merodestraat 18
BE-2800 Mechelen
info@baeckensbooks.be
www.baeckensbooks.be
 
SALES 
Stijn Baeckens
stijn@baeckensbooks.be
+32 (0)475 29 78 86

 

SALES BOEKHANDEL
Karl Daeseleire
karl@baeckensbooks.be
+32 (0)476 26 87 40

SPECIAL SALES
Wim Scheirsen
wim@baeckensbooks.be
+32 (0)476 26 87 40
 
MARKETING 
marketing@baeckensbooks.be

BILLY BONES:
is een imprint van  
MEIS & MAAS BV.  
Kijk voor meer info op  
www.uitgeverijbillybones.nl

Druk: Senefelder Misset,  
Doetinchem
Gedrukt op PEFC®-gecertificeerd 
papier.


