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blijft omarmen zodat we 
aankomende jaren toffe series 
kunnen blijven ontwikkelen 
binnen dit concept. 
Drie andere titels die ik graag 
uit wil lichten zijn Seed (we 
zijn nog op zoek naar een 
lekkere Nederlandse titel!), 
Ruimterockers en  
LEGO® Waanzinnige weetjes. 
Als je een heerlijk magisch-
realistisch boek wilt lezen 
over een zaadje dat uitgroeit tot een magische 
pompoen en de liefde tussen een kleinzoon en 
grootvader, zit je met Seed gebakken! Dit boek 
bevat avontuur, vriendschap en vooral heel veel 
warmte, perfect voor het najaar. Ook de nieuwe 
titel van Tom Fletcher, Ruimterockers, is er een om 
goed in de gaten te houden. Zeker nu De Knerpers 
kerntitel van de Kinderboekenweek is en Tom dus 
heel veel fans erbij zal krijgen! En tot slot  
LEGO® Waanzinnige weetjes, een knallend 
cadeauboek met toffe weetjes over de natuur, 
ruimte, voertuigen, technologie en architectuur 
door middel van de coolste LEGO© sets en 
minifiguren.
Kortom: er verschijnt weer allerlei moois! En veel 
van dit moois zal verschijnen terwijl ik er even 
niet ben, want van september tot januari zal ik de 
herfst vieren met mijn gezin, want dan ben ik met 
zwangerschapsverlof. Ik kan niet wachten jullie in 
het nieuwe jaar weer te zien!

Hartelijke groet,
Bibi Rumping,
Uitgever Billy Bones

BESTE BOEKHANDELAAR,

De zomer staat voor de deur als ik dit voorwoord 
schrijf. De zon schijnt, de parasol is uit de berging 
gehaald en er staat een glas koude limonade 
naast me. Maar terwijl ik door de teksten van de 
aanbieding ga, bevind ik me plots in de herfst en 
dwarrelen de blaadjes in gedachten naast me neer. 
Ik wil er nog even niet aan denken om de zomer al 
achter me te laten, maar gelijktijdig word ik warm 
van de mooie (cadeau)boeken die voor dit najaar 
gepland staan.
Het eerste half jaar is voorbijgevlogen. We zijn 
ontzettend trots dat we dit jaar wéér mogen groeien 
als uitgeverij en dat er maar liefst vijf teamleden 
bij zijn gekomen in de eerste helft van 2022.  
We hebben weer knoerthard gewerkt aan 
fantastische titels die binnenkort bij jullie in de 
winkels komen te liggen en iedereen is nu in volle 
vaart bezig met de titels voor het najaar. En wat 
brengen we toffe boeken uit! 
Denk aan nieuwe titels binnen LEGO© BOOKS, een 
lijn met leren lezen-, makkelijk lezen- en lekker 
lezen-boeken, die we vorig jaar gelanceerd hebben. 
Steeds meer kinderen weten hun weg te vinden 
naar deze titels en het is heerlijk om te horen dat 
er op scholen wachtlijsten zijn om de boeken te 
pakken. Ons idee wérkt: ook die kinderen die liever 
niet lezen, kunnen nu niet wachten om de verhalen 
van hun favoriete LEGO© personages in handen te 
houden!
Je kon er waarschijnlijk bijna niet omheen: in 
februari dit jaar zijn we gestart met de Billy Bones 
Bazen – boeken waarmee kinderen lezen de baas 
worden. Dit jaar worden er in totaal maar liefst 
twaalf boeken binnen deze lijn uitgegeven. En ook 
hier ontvangen we waanzinnige reacties op! We 
hopen heel erg dat de boekhandel dit initiatief 

Billy Bones laat extra van zich horen dit najaar met  
bijzondere acties en (PR)-campagnes. Hou je mailbox en  

onze social media-kanalen in de gaten.



Bij Billy Bones geloven we dat er voor ieder kind een 
verhaal is dat hem of haar laat zien hoe tof lezen is.

Daarom lanceerden we in 2022 Billy Bones Bazen: 
nieuwe boekenseries voor kinderen vanaf 5 jaar met 
kortere verhalen en zinnen, makkelijke woorden, veel 
spanning en actie, en thema’s als vriendschap en magie. 
Toegankelijke boeken om je leesavontuur mee te starten!

De eerste twee delen van de series De Magische Bieb, 
geschreven door Femke Dekker, en Game Helden, 
geschreven door Marcel van Driel, verschenen in 
februari en mei. Deze zomer verschenen er weer twee 
gloednieuwe series: De Knorrige Koning, geschreven 
door Job Kühlkamp, en De Bazenstraat, geschreven door 
Katinka Polderman. 

MET BILLY BONES BAZEN WORD JIJ LEZEN DE BAAS!

Game  
Helden #1 en  

De Magische Bieb #1  
na twee weken al  
toe aan herdruk!



n
a

ja
a

rsb
ro

c
h

u
re

 2
0

2
2

5

‘Als dit geen hit gaat zijn 
onder de jonge lezers dan 
weet ik het ook niet meer.’  
– Anne-Sophie, leerkracht

‘Dit is een superleuk boek! Het is 
spannend, en goed te lezen voor 
de kinderen die het lezen nog wat 
lastig vinden. Ik denk dat ze door 
dit boek lezen leuk gaan vinden.’  
– Barbara, jeugdbibliothecaris

‘JA! Billy Bones, de uitgever, snápt 
het. Kinderen krijg je aan het 
lezen met gave, stoere verhalen. 
Heel veel gaver en stoerder dan 
Game Helden kan niet.’     
–  Odette Brethouwer, boekverkoper 

bij De Dondersteen 

‘Wat een fantastisch 
boek voor kinderen. Ik 
ben zelf leerkracht van 
groep 6 en denk dat dit 
boek een regelrechte hit 
wordt in mijn klas. Ik heb 
veel zwakke lezers, maar 
dit gaat ze lukken.’    
– Wessel, leerkracht

‘Wij hebben van alles 
geprobeerd om mijn kleinzoon 
aan het lezen te krijgen, maar 
uitgever Billy Bones is het met 
haar nieuwe serie gelukt.’  
– Ineke van Nispen, Libris

BILLY BONES  BAZEN-EVENT! De nieuwe avonturen in de  Billy Bones Bazen-series worden  
op een bijzondere manier gelanceerd  

op woensdag 24 augustus. Hierbij  
zullen auteurs en illustratoren aanwezig 

zijn. Ook ontvangen we pers én natuurlijk kun je je als kind met je ouders opgeven om erbij te zijn!  Houd de nieuwsbrief en onze social media in de gaten voor meer  informatie!



Titel: De Knorrige Koning #2 - Knort de ruimte in  |  Auteur: Job Kühlkamp
Illustrator: Pauline Gregory  |  ISBN: 9789030509110  |  NUR: 281
Leeftijd: 5+  |  Aantal pagina’s: 48  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 160 x 205 mm   |  Verschijningsdatum: 14 november 2022  
Prijs: €14,99

VOORLEZEN WAS  
NOG NOOIT ZO LEUK!

DEZE  
COVER WORDT BUITENAARDS  

GAAF!
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Job Kühlkamp (1995) debuteert 
bij Billy Bones met verhalen over 
de Knorrige Koning. Vanuit het 
theater is hij de muziek ingerold. 
Vooral liedteksten schrijven 
bleek zijn passie te zijn. Jobs 
missie is om kunst en cultuur 
toegankelijk te maken voor 
iedereen. Het schrijven van een 
serie voorleesboeken is hier een 
fantastisch begin van!

DE KNORRIGE  
KONING #2

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Grootse coveronthulling 
op social media

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nlJOB IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

9789030508809

JOB KÜHLKAMP

3… 2… 1… de ruimte in! En als de Knorrige Koning 
in een supersonische raket gelanceerd wordt, dan 
weet je dat geen planeet veilig is! Samen met zijn 
lakeien Geit, Schaap en Struis beleeft hij in dit 
tweede deel van deze knotsgekke serie op rijm weer 
nieuwe avonturen: de Hoge Boosheid wil de maan 
veroveren, stopt zich samen met zijn vriendin 
Pien vol met ijs, weigert naar de wc te gaan en 
zet alles op alles om de komst van zijn stomme 
koningsbroertje te verpesten. Hoe gaan die arme 
lakeien dit nu weer oplossen?

KNORT DE RUIMTE IN

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!



Titel: De Bazenstraat #2 - Op z’n kop! (werktitel)  
Auteur: Katinka Polderman  |   Illustrator: Inger Bosch 
ISBN: 9789030509134  |  NUR: 281-282  |   Leeftijd: 6+ 
Aantal pagina’s: 48  |  Uitvoering: Hardcover  Formaat: 160 x 205 mm 
Verschijningsdatum: 14 november 2022  | Prijs: €14,99

GESCHREVEN DOOR 
CABARETIÈRE 

KATINKA POLDERMAN!

DEZE  

COVER MOET  

NOG EVEN  

GROEIEN IN  

DE MOESTUIN!
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KATINKA POLDERMAN

De Bazenstraat staat weer op z’n kop! In de 
moestuin wordt er hard gewerkt, en er worden niet 
alleen gezonde dingen gezaaid. Konijn is heel trots 
op haar nieuwe zwembroek, maar is het eigenlijk 
wel zwembroekenweer? Ondertussen moet Duif een 
brief in Japan bezorgen, maar – huuu-huuu! – dat 
is wel erg ver van huis... Ze kan haar vrienden toch 
nooit zo lang missen?

In vier korte verhalen, geschreven op rijm, maak 
je kennis met de grappige, eigenwijze en soms wat 
bokkige dieren uit de gezelligste straat die bestaat. 
Extra leuk: de makkelijk te lezen woorden hebben 
een afwijkende kleur, zodat die gelezen kunnen 
worden door het kind. Zo kunnen ouder en kind het 
boek echt samen lezen: leesplezier gegarandeerd! 

OP Z’N KOP! (WERKTITEL)

Katinka Polderman (1981) 
maakt theater, tekeningen, 
grafieken, verhalen en liedjes, voor 
volwassenen, kinderen en alles 
daartussenin. Voor het liedje  
‘Kilo, pond en ons’, dat ze schreef 
voor Het Klokhuis, won ze de  
Willem Wilminkprijs voor het beste 
kinderlied van het jaar. Eerder 
vertaalde Katinka De Gruffalo in 
het Zuid-Bevelandse dialect, maar 
met De Bazenstraat debuteert 
zij met eigen werk voor kinderen. 
Katinka heeft één grote man en twee 
kleintjes, en een kat die Beertje heet.

DE BAZENSTRAAT #2

PROMOTIE:

•  Grootse coveronthulling 
op social media

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

KATINKA IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

Credits: Krijn van Noordwijk 9789030508823

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!



EEN GLOEDNIEUW DEEL 
VAN DE NIEUWE HITSERIE 

GAME HELDEN!

Titel: Game Helden #4 - Tegen de piraten  |  Auteur: Marcel van Driel
Illustrator: Paco Vink  |  ISBN: 9789030509141  |  NUR: 282  |  Leeftijd: 8+  
Aantal pagina’s: 104  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 140 x 205 mm  
Verschijningsdatum: 14 november 2022  |  Prijs: €15,99

AHOOOY, DE  PIRATEN WERKEN  NOG HARD AAN  DE COVER!
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Marcel van Driel (1967) is sinds 
2002 schrijver en heeft meer 
dan vijftig boeken op zijn naam 
staan. Zijn bekendste titels zijn 
de Superhelden-reeks, het boek 
van de film Meesterspion, de 
beide Subroza-boeken en het 
prentenboek Billy de Kip dat hij 
samen met Jeroen Schipper en 
Jort van der Jagt maakte. Zijn 
Superhelden-serie verscheen in 
Duitsland onder de naam Pala. 
Marcel is vader van twee jongens.

MARCEL IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

PROMOTIE:

•  Grootse coveronthulling  
op social media

•  Blogtour met diverse boekenblogs
•  Reviews door ons 

kinderlezerspanel
•  Digitaal leesexemplaar 

beschikbaar
•  Online campagne met boektrailer

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

MARCEL VAN DRIEL

De Game Helden zetten zich schrap als hun vijand 
De Leeuwin een geheimzinnig pakketje aan Phileine 
laat bezorgen. Het is het dagboek van het stoere 
piratenmeisje Bobbie Botjes, waarin zij schrijft hoe 
zij in de achttiende eeuw een magische Bloedsteen 
– waarmee je onsterfelijk kunt worden – op het 
spoor is. Onder druk van De Leeuwin opent Manú 
een portaal naar de piratentijd, waar hen weer een 
bloedstollend avontuur wacht. Kunnen de Game 
Helden De Leeuwin én de meedogenloze Kapitein 
Bloedneus stoppen en lukt het hen Bobbie Botjes te 
redden? 

GAME HELDEN #4
TEGEN DE PIRATEN

9789030508786

97890305085269789030508489

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

AHOOOY, DE  PIRATEN WERKEN  NOG HARD AAN  DE COVER!



PAK JE 
ROLSCHAATSEN 
EN GA MEE OP 

AVONTUUR!

Titel: De Magische Bieb #4 - De bieb achter de muur (werktitel)  
Auteur: Femke Dekker  | Illustrator: Mark Chambers  |  ISBN: 9789030509158  
NUR: 282  |  Leeftijd: 7+  |  Aantal pagina’s: 104  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 140 x 205 mm  |  Verschijningsdatum: 14 november 2022 
Prijs: €15,99

SIMSALABIM -  DE COVER HEEFT  NOG WAT SPREUKEN NODIG, HIJ WORDT  NÓG MAGISCHER!

Femke Dekker
Met illustraties van Mark Chambers
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DE MAGISCHE  
BIEB #4

Femke Dekker (1973) schreef al 
toen ze tien jaar was en daarna 
is ze altijd blijven schrijven. 
Spannende avonturen en verhalen 
met heksen, draken, rare dingen 
en veel, heel veel fantasie. Femke 
krijgt haar ideeën en inspiratie van 
van alles om haar heen. Vooral 
tijdens wandelingen of als ze bezig 
is in de tuin. Ze woont met haar 
drie kinderen en poes Winnie in 
Zutphen.

FEMKE IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

PROMOTIE:

•  Grootse coveronthulling  
op social media

•  Blogtour met diverse boekenblogs
•  Reviews door ons 

kinderlezerspanel
•  Digitaal leesexemplaar 

beschikbaar

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

FEMKE DEKKER

Wilgje, Stan en Jonas gaan nu écht onderzoeken 
wat er aan de hand is in de geheime afdeling van 
de bibliotheek. Ze willen nu eindelijk weleens 
weten wat meneer Vrolijk achter de magische 
struik verbergt. 

Er blijken tovenaars, heksen, dwergen en elfjes te 
leven en… een grote trol! Als deze trol, Vrouwe 
Zwabbel, Wilgjes rolschaatsen ziet, wil zij ook 
zulke ‘toverschoenen’! Maar Wilgje kan haar niet 
vertellen hoe ze haar schoenen betoverd heeft...  
De trol weet zeker dat Wilgje niet wil helpen en 
gaat er met Wilgjes rolschaatsen vandoor. 

Lukt het de drie vrienden om Wilgjes rolschaatsen 
terug te krijgen? En... hoe goed kunnen trollen 
eigenlijk dansen?

DE BIEB ACHTER DE MUUR (WERKTITEL)

9789030508793

97890305085409789030508496

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!



Titel: Marie Boe #3 – De geheime spokentocht  |  Auteur: Michael Reefs
Illustrator: Aleksandar Zolotic  |  ISBN: 9789030509165  |  NUR: 282
Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 176  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 16 november 2022  |  Prijs: €17,99

“MICHAEL REEFS KRIJGT ALLE 
KINDEREN AAN HET LEZEN.”

– Boekenkrant

DE SPOKEN  
ZIJN NOG HARD  BEZIG OM EEN 
BETOVERENDE 

 COVER TE  
MAKEN!

VAN DE  

BESTSELLER- 

AUTEUR VAN DE 

TEMPELJAGERS!
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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.

MARIE BOE #3

MICHAEL REEFS

De volle maan is op komst en dus staat er Marie 
en Jasper weer een nieuwe uitdaging te wachten 
op Zilvermaaneiland. De Geestenkoning heeft 
namelijk een manier gevonden om los te breken 
uit het Schaduwbos en probeert een leger van 
mysterieuze schaduwwezens om zich heen te 
verzamelen die hem zullen helpen het geliefde 
eiland definitief te veroveren. Samen met de andere 
bewoners van Zilvermaaneiland en de Numori, de 
dapperste spookjes die er bestaan, gaan Marie en 
Jasper de strijd aan om de Geestenkoning en de 
schaduwwezens voor eens en altijd te verslaan. Zal 
het hen lukken?

DE GEHEIME SPOKENTOCHT

MICHAEL IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

PROMOTIE:

•  Online campagne met 
boektrailer

•  Online escaperoom voor 
kinderen

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789030507871 9789030508465Credits: Mark Lageweg



Titel: Ruimterockers  |  Auteur: Tom Fletcher  
Illustrator: Shane Devries  |  Vertaling: Mijke van Leersum  
ISBN: 9789030509172  |  NUR: 282-283  |  Leeftijd: 8+  
Aantal pagina’s: 368  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 160 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 16 november 2022  
Prijs: €19,99

VAN TOM FLETCHERS 
BOEKEN ZIJN ALLEEN AL IN 
HET VERENIGD KONINKRIJK 

AL RUIM 3,5 MILJOEN 
EXEMPLAREN VERKOCHT!
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Tom Fletcher (1985) is een van 
de bestverkochte auteurs voor 
kinderen in het Verenigd Koninkrijk. 
De Kerstmisaurus werd verkozen tot 
beste debuut 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! 

RUIMTEROCKERS
TOM FLETCHER

Sjors, Nala en Ram zijn vastbesloten iedereen 
omver te blazen tijdens een Battle of the Bands-
wedstrijd op school. Maar op het moment dat 
ze beginnen te spelen... worden ze de ruimte in 
gestraald!

Daar staat de drie vrienden een nog grootser 
avontuur te wachten. Ze strijden tegen 
buitenaardse bands uit elk sterrenstelsel! En als 
ze niet winnen, komen ze misschien nooit meer 
thuis...
Kan de slechtste band op aarde de beste band in 
het universum worden?

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

VAN DE 
BESTSELLERAUTEUR VAN 

DE KERSTMISAURUS!

9789463850438

97890305043068710823006296

OOK VERKRIJGBAAR 
VAN TOM FLETCHER!



Titel: Seed (werktitel)  |  Auteur: Caryl Lewis  |  Vertaling: Marjolijn Huiberts
Illustrator: George Ermos  |  ISBN: 9789030509189  |  NUR: 283
Leeftijd: 10+  |  Aantal pagina’s: 248  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 10 oktober 2022  |  Prijs: €18,99

DÉ TIP VOOR DE 
KINDERBOEKENWEEK 2022!

DE  
NEDERLANDSE  COVER ZIT NOG  VERSTOPT ONDER  DE GROND!
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Caryl Lewis komt oorspronkelijk 
uit het plaatsje Dihewyd in Wales. 
Ze studeerde af aan Durham 
University voordat ze terugkeerde 
naar Aberystwyth University om 
haar master in Creative Writing 
te halen. Iawn Boi? won de Tir 
na n-Og-prijs in 2004 en haar 
roman Martha Jac a Sianco werd 
uitgeroepen tot Boek van het Jaar 
2005. In haar vrije tijd tekent  
Caryl graag, met naast zich een 
bakje Maltesers.

SEED (WERKTITEL)

CARYL LEWIS

Marty heeft het niet breed, terwijl het thuis door de 
verzamelwoede van zijn moeder juist uitpuilt van 
de rotzooi. Gelukkig kan hij altijd bij zijn lieve en 
bijzondere opa in zijn tuinhuisje terecht. 

Als Marty jarig is, geeft opa hem een zaadje 
cadeau. Een heel speciale, waar opa grootste 
plannen meeheeft… Het toverzaadje groeit en 
groeit en neemt Marty, zijn opa en zijn vriendin 
Gracie mee op een betoverend avontuur. 

Seed is een warm en humoristisch verhaal over  
het volgen van je dromen - die van jezelf en de 
mensen van wie je houdt.

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

“EEN BIJNA PERFECTE MIX VAN GEESTIGE HUMOR, 
ONSTUIMIG AVONTUUR, MEESLEPENDE PERSONAGES EN 

PROBLEEMGEZINNEN - ALLEMAAL ONDERSTEUND DOOR EEN 

INSPIRERENDE LES OVER HET VOLGEN VAN JE DROMEN.” 

– Daily Mail



LACHEN  
GEBLAZEN MET 

DEZE GRAPPIGE EN 
HARTVERWARMENDE 
SERIE - VOOR FANS 

VAN DAGBOEK  
VAN EEN MUTS!

Titel: Hoe issie, Lizzie? #2 - Slangen, sieraden en ander gesukkel  
Auteur: Kathy Weeks  |  Vertaling: Joyce Sengers-Bekkers  
Illustrator: Aleksei Bilskoff  |  ISBN: 9789030509196  |  NUR: 283  
Leeftijd: 10+  |  Aantal pagina’s: 248  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 7 november 2022  |  Prijs: €18,99

DE COVER  
WORDT NOG  NET ZO VROLIJK  EN GEZELLIG ALS  LIZZIE ZELF!
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Kathy Weeks heeft verschillende 
banen gehad, maar haar liefde voor 
schrijven werd aangewakkerd toen 
ze samen met Matthew Syed aan 
de bestselling non-fictie-titels voor 
kinderen You Are Awesome en Dare 
to be You werkte. Kathy gelooft dat 
kinderen allemaal vertrouwen moeten 
hebben in hun eigen potentieel, en 
niet beperkt moeten worden door de 
overtuigingen die zij (of anderen) over 
zichzelf hebben. 

HOE ISSIE, LIZZIE? #2

KATHY WEEKS

De zomer is voorbij, maar de chaos in huize 
Rademakers niet! De vrolijke en lieve Lizzie 
probeert in dit hilarische tweede deel van de 
Hoe issie, Lizzie-serie in haar dagboek opnieuw 
orde op zaken te stellen en giga-blunders te 
voorkomen!

Maar dat is behoorlijk lastig wanneer er een op 
hol geslagen slang in de buurt rondkruipt, je kluns 
van een vader een badkamer probeert te betegelen 
(WAAROM?!) en je ijdele broer alleen maar met zijn 
haar en zijn vlogcamera bezig is...

Kan Lizzie een manier vinden om Alexander  
te laten zien dat er meer in het leven is dan 
populair zijn?

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

SLANGEN, SIERADEN  
EN ANDER GESUKKEL

9789030508649

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!



Titel: De krijger in mijn kledingkast  |  Auteur: Simon Farnaby
Vertaling: Mijke van Leersum  |  ISBN: 9789030509202  |  NUR: 283  
Leeftijd: 10+  |  Aantal pagina’s: 312  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 3 oktober 2022  
Prijs: €21,99

VOOR FANS VAN 
DAVID WALLIAMS!
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VAN DE  
SCENARIOSCHRIJVER  

VAN PADDINGTON!

Simon Farnaby (1973) 
is een Engelse acteur, 
schrijver en comedian, 
vooral bekend als lid 
van de Britse Horrible 
Histories-groep. Hij 
heeft geschreven voor 
een speelde in films als 
Mindhorn en Paddington 
2, en in de BBC-sitcom 
Detectorists. 

DE KRIJGER IN  
MIJN KLEDINGKAST

Merdijn is de meest geweldige tovenaar uit de 
Middeleeuwen. Duh. Roos is zijn 21e-eeuwse 
afstammeling. Wat een geluksvogel… Merdijn  
heeft de meedogenloze krijger Vanheldon 
WOEDEND gemaakt toen hij zijn hele leger in steen 
veranderde. Vanheldon is uit op wraak en bedenkt 
een plan om Roos te kidnappen, om zo Merdijn in 
een val te doen lopen. Maar… oeps! Zijn magische 
hulpje kidnapt per ongeluk Roos’ broer Kris!

Roos, Merdijn en Bubbels de cavia moeten 
samenwerken voor een goede afloop. Kunnen 
ze Kris redden zonder historische chaos te 
veroorzaken? Zal Roos’ magische voorvader haar 
wel herkennen? En zal Bubbels ooit ophouden met 
poepen?

SIMON FARNABY

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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



DEZE SERIE 
VEROVERT DE 
HARTEN VAN  
NIET-LEZERS!

Titel: Echte Duiven - Zien ze vliegen | Auteur: Andrew McDonalds en Ben Wood   
Vertaler: Mijke van Leersum | ISBN: 9789030509219  |  NUR: 282   
Leeftijd: 7+  |  Aantal pagina’s: 224  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 165 x 210 mm  |  Verschijningsdatum: 3 oktober 2022   
Prijs: €16,50

NICKELODEON IS  
BEZIG MET EEN  

TEKENSERIE VAN  
ECHTE DUIVEN!

DE DUIVEN  
BROEDEN NOG  OP HET EI MET DE NEDERLANDSE 

 COVER!
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Andrew McDonald 
spreekt 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.

ECHTE DUIVEN #7
ZIEN ZE VLIEGEN
ANDREW MCDONALD EN  
BEN WOOD

De Echte Duiven gebruiken hun duivenkrachten om 
misdaad te bestrijden, mysteries op te lossen en 
wezens in de stad te helpen.

Maar wanneer beton in de stad op mysterieuze 
wijze begint te SMELTEN, een VERENPLUKKER 
aan het plukken slaat en een gemene HOED een 
REUSACHTIG probleem veroorzaakt, hebben 
onze gevederde helden meer nodig dan alleen 
DUIVENKRACHTEN om de stad te beschermen 
tegen het kwaad.

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

9789030508298

9789463850681

9789463850506

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789463850193

9789030504313

9789030504023

BINNENKORT 

ALLEMAAL WEER 

BESCHIKBAAR!
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Titel: Hallo, Bing  |  ISBN: 9789030508977  |  NUR: 271  |  Leeftijd: 2+
Aantal pagina’s: 16  |  Uitvoering: Kartonboekje |  Formaat: 216 x 216 mm 
Verschijningsdatum: 12 oktober 2022  |  Prijs: €12,99

Dit zijn Bing en zijn vriendjes!

Ze spelen het liefst iedere dag met elkaar.

Kun jij raden bij wie elk plaatje op de flapjes hoort?

Vriendjes... ze zijn een                 -ding!

H
a

llo
, B

in
g

!

As
seen on

TV
Bekend 
van tv

Copyright © 2022 Acamar Films Ltd
 
De Bing televisieserie is gemaakt door Acamar Films 
en Brown Bag Films, en geadapteerd van de originele 
boeken door Ted Dewan.
 
Voor het eerst gepubliceerd in het VK in 2022 door 
HarperCollins Children’s Books, een afdeling van 
HarperCollinsPublishers Ltd  

www.uitgeverijbillybones.nl

Billy Bones
Vliegtuigstraat 6-H
1059 CL Amsterdam
www.uitgeverijbillybones.nl
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64258-1皮壳冲型板纸书-小兔兵兵(荷兰版 )
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荷兰版

GEBASEERD OP DE 
SUCCESVOLLE TV-SERIE, 

DAGELIJKS TE ZIEN  
OP ZAPPELIN!
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HALLO, BING!

Zeg ‘Hallo!’ tegen Bing en zijn vrienden in dit 
kleurrijke kartonboekje met tabbladen! Kun jij 
raden wiens favoriete dingen op elk tabblad staan? 
Met stevige kartonpagina’s over elk personage, 
is dit boek de perfecte manier om Bing en zijn 
vrienden en de dingen waar ze het meest van 
houden te leren kennen. Met heldere, vrolijke, 
kleurrijke pagina’s en eenvoudige tekst, zullen 
Bingsters het geweldig vinden om over hun 
favoriete vrienden te lezen!

PROMOTIE:

•  Promotieacties en give-aways  
in samenwerking met andere  
Bing-licentiehouders

•  Social media-campagne gericht  
op jonge ouders en opvoeders

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

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.



Titel: Bings nieuwe vriendje  |  ISBN: 9789030508946  |  NUR: 271  
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 32  |   Uitvoering: Hardcover   
Formaat: 259 x 265 mm  |  Verschijningsdatum: 3 oktober 2022  
Prijs: €14,99

Vandaag heeft Sula haar neefje Nicky op bezoek.  
Hij speelt heel graag met Bings raceauto.

 

Bing heeft Nicky nog nooit ontmoet.  

Zullen ze vriendjes worden?

is een            -ding!
Nieuwe vrienden maken...

B
IN

G
S

 N
IE
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D

J
E

WROEMMM!

Bekend
van tv

Billy Bones
Vliegtuigstraat 6-H
1059 CL Amsterdam
www.uitgeverijbillybones.nl

Welk verhaal kies jij vandaag?

www.uitgeverijbillybones.nl
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BING

Sula’s kleine neefje, Nicky, is gekomen om te 
spelen. Sula vindt Nicky schattig, maar Bing heeft 
hem nog nooit ontmoet en is er helemaal niet zo 
zeker van dat Nicky schattig is! Zullen Bing en 
Nicky vrienden worden? Dit herkenbare nieuwe 
prentenboek laat zien hoe het ontmoeten van 
nieuwe mensen en het maken van nieuwe vrienden 
verre van eenvoudig kan zijn, vooral voor kleuters.

BINGS NIEUWE VRIENDJE

PROMOTIE:

•  Facebookcampagne 
gericht op jonge 
ouders en opvoeders

•  PR-campagne in 
opvoedbladen

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

BING STAAT VOOR HET ONTDEKKEN VAN DE GROTE 
VERHALEN IN DE KLEINE MOMENTEN VAN EEN 

KLEUTERLEVEN. OF HET NU GAAT OM HET VERLIEZEN 
VAN JE LIEVELINGSKNUFFEL, OF OM HET LEREN 

DELEN MET ANDEREN.



Titel: Bing - Eierhoofden  ISBN: 9789030507468  |  NUR: 271  
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 20  |  Uitvoering: Kartonboekje   
Formaat: 175 x 175 mm  |  Verschijningsdatum: 15 november 2022  
Prijs: €8,99

De Nederlandse  
cover laat  

nog even op  
zich wachten!
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BING

Bing speelt met zijn vrienden in Amma’s crèche, en 
vandaag maken ze eierhoofden. Ze tekenen op hun 
gezicht, doen de zaden erin om het tuinkershaar 
te laten groeien en... wachten maar! Maar Bing wil 
niet wachten. En hij heeft een idee om het haar 
sneller te laten groeien... 

EIERHOOFDEN

PROMOTIE:

•  Facebookcampagne 
gericht op jonge 
ouders en opvoeders

•  PR-campagne in 
opvoedbladen

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

De Nederlandse  
cover laat  

nog even op  
zich wachten!



Titel: Roblox Jaarboek 2023  |  ISBN: 9789030509004  |  NUR: 270  
Leeftijd: 7+ | Aantal pagina’s: 72  |  Uitvoering: Hardcover 
Formaat: 216 x 285 mm  |  Verschijningsdatum: 5 oktober 2022  |  Prijs: €14,99

DUIK IN ALLE INS EN OUTS VAN ÉÉN  
VAN DE POPULAIRSTE GAMES VAN DIT MOMENT!



n
a

ja
a

rsb
ro

c
h

u
re

 2
0

2
2

35

ROBLOX  
JAARBOEK 2023

Ontdek alles wat er te weten valt over de nieuwste 
blockbuster-games, de nieuwste updates en meer 
in het Roblox Jaarboek 2023. Lees in dit boek alles 
over hoe je begint met het maken van je eigen 
game, de verborgen parels van de kleinere games 
uit 2022 en andere tips en tricks om alles uit 
Roblox te halen.

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
gericht op jonge gamers

• PR-campagne in 
opvoedbladen

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

IN 2021 HAD ROBLOX 
GEMIDDELD ONGEVEER 

190 MILJOEN 
MAANDELIJKSE SPELERS. 

HET IS SINDS 2016 ÉÉN 
VAN DE MEEST POPULAIRE 
GAMES ONDER KIDS VAN 
ROND DE 10 JAAR OUD.

DUIK IN ALLE INS EN OUTS VAN ÉÉN  
VAN DE POPULAIRSTE GAMES VAN DIT MOMENT!



Titel: Minecraft Jaarboek 2023  |  Auteur: Mojang  |  ISBN: 9789030509011  
NUR: 270  |  Leeftijd 7+  |  Aantal pagina’s: 72  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 220x 290 mm  |  Verschijningsdatum: 6 november 2022  |  Prijs: €14,99

DE MUST-HAVE 
VOOR DE ECHTE 
MINECRAFT-FAN!

Er wordt  
nog hard 

geknutseld aan 
de Nederlandse 

cover!
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MINECRAFT HEEFT MEER  
DAN 125 MILJOEN ACTIEVE 

SPELERS WERELDWIJD!

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

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

•  Advertentiecampagne in 
diverse LEGO® tijdschriften 
(oplage circa 100.000, bereik 
450.000), waaronder LEGO® 
Minecraft Magazine.

MINECRAFT 
JAARBOEK 2023

Het officiële Minecraft Jaarboek 2023 zit boordevol 
activiteiten, bouwideeën en overlevingsuitdagingen 
om in-game uit te proberen. Met al het laatste 
nieuws over de wereld van Minecraft, is dit boek 
een must voor alle Minecraft-fans. Ontdek de 
nieuwste updates en de nieuwste games, en ontdek 
insider-info rechtstreeks van het Mojang-team over 
alles wat er het afgelopen jaar in de wereld van 
Minecraft is gebeurd. Inclusief functies over de 
Caves and Cliffs part 2-update, Minecraft Dungeons 
en Minecraft Earth!



Titel: Minecraft – Redstone Handboek  |  Auteur: Mojang  |  ISBN: 9789030509226  
NUR: 270  |  Leeftijd 9+  |  Aantal pagina’s: 96  |  Uitvoering: Hardcover   
Formaat: 150 x 210 mm  |  Verschijningsdatum: 12 december 2022  
Prijs: €13,99

HET NIEUWE  
DEEL IN DE TOFFE 

HANDBOEKENSERIE

Aan de  
Nederlandse  
cover wordt  

nog gewerkt!
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MINECRAFT HEEFT MEER  
DAN 125 MILJOEN ACTIEVE 

SPELERS WERELDWIJD!

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

PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

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

MINECRAFT  
REDSTONE  
HANDBOEK
Dit handboek leert je alles wat je moet weten 
over de supergave mogelijkheden van Redstone. 
Of je nu in de Survival- of Creative-modus speelt, 
Redstone is een geweldige stof die je gameplay naar 
een hoger niveau zal tillen! Bouw arcade-achtige 
games, ingewikkelde vallen, rekenmachines en 
zelfs computers!

De community-creaties in dit handboek zullen 
je inspireren om te gaan bouwen met Redstone. 
Perfect voor Minecrafters vanaf negen jaar. Sluit je 
aan en start met bouwen!

Aan de  
Nederlandse  
cover wordt  

nog gewerkt!
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Met trots presenteren wij: LEGO® BOOKS! 
Al jaren geven wij van LEGO® prachtige non-fictie-boeken uit die kinderen uitdagen de mooiste  
bouwwerken te maken en de leukste LEGO spelletjes te spelen om zo hun creativiteit spelenderwijs  
verder te ontwikkelen.
 
Ontdek LEGO Books; fictie en non-fictie-boeken voor alle LEGO fans! Met medewerking van  
bekende auteurs als Pim Lammers!
 
Van LEGO Books verschijnen de volgende series: 
                                           
4-5 jaar  Voorlezen met LEGO: LEGO prentenboeken
6-7 jaar  Leren lezen met LEGO: AVI-boeken (M4 en E4)
8-9 jaar  Makkelijk lezen met LEGO: Rijk geïllustreerde full colour-leesboeken 
9-11 jaar   Lekker lezen met LEGO: Spannende avonturen van LEGO® NINJAGO® (128 p.)  

met prachtige illustraties
 

Bent u al bekend met de LEGO® Books display?  
Haal deze in huis en ontvang LEGO minifiguren 
cadeau om weg te geven. 

Neem voor alle voorwaarden contact op  
met Marlies, marlies@billybones.nl

•  Kosten afgevulde display €200 ex BTW,  de 
verkoopwaarde is minimaal €400,-

•  Bij de eerste levering ontvangt u 50 zakjes LEGO®  
minifiguren gratis

•  Actieve nalevering en contact gedurende het seizoen. 
Inkoopkorting bij nalevering 45%

Aanbod kunnen wij met u afstemmen. Bijgevoegd een  
samenstelling die u kunt gebruiken als basis/standaard met 
afwisseling tussen LEGO® boeken en doeboeken.

59 cm39 cm

4
8

 cm



Titel: LEGO® City – Bij de politie  |  Auteur: LEGO
ISBN: 9789030508731  |  NUR: 271  |  Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 9
Uitvoering: Kartonboekje  |  Formaat: 180 x 180 mm
Verschijningsdatum: 3 oktober 2022  |  Prijs: €9,99

Bij de Bij de 
politiepolitie

De bank is beroofd!

Ontdek alle verrassingen  
in dit boek en los  
de misdaad op! Bij d

e p
olitie

Bij d
e p

olitie
Trek, schuif en draai aan dit boek!

OOK VERKRIJGBAAR:

Trek, schuif en 
draai aan dit boek!

Voor het eerst uitgegeven in 2022 door Macmillan 
Children’s Books, een imprint van Pan Macmillan
The Smithson, 6 Briset Street, London EC1M 5NR
EU representative: Macmillan Publishers Ireland 
Limited, Mallard Lodge, Lansdowne Village, Dublin 4
Geassocieerde bedrijven over de hele wereld
www.panmacmillan.com

Oorspronkelijke titel:  LEGO® City. Police Patrol. 
A Push, Pull and Slide Book.

Nederlandse titel:  LEGO® City. Bij de politie. 
Trek, schuif en draai aan dit 
boek!

Serie:  PPS
Model nummer: PPS-6004
Druk: 01
Instructies:         Vermijd contact met water.  

Gooi kapotte onderdelen 
weg. Reinig met een zachte 
doek.

              Gedrukt in China.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations 
and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.
©2022 The LEGO Group.

Manufactured under licence granted to 
AMEET Sp. z o.o. by the LEGO Group.

AMEET Sp. z o.o.
Nowe Sady 6, 94-102 Łódź - Poland
ameet@ameet.eu
www.ameet.eu

www.LEGO.com

All rights reserved.

Uitgegeven in Nederland door:  
BILLY BONES  

Vliegtuigstraat 6H  
1059 CL Amsterdam

www.billybones.nl

De politie heeft jou nodig.

TREK, SCHUIF EN 
DRAAI AAN DIT 
BOEK EN KIJK 

WAT ER GEBEURT!
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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® CITY

De bank is beroofd, en de politie heeft jouw hulp 
nodig! Ontdek alle verrassingen in dit boek en los 
de misdaad op! Kan de politie op jou rekenen?
Trek, schuif en draai aan dit boek en kijk wat  
er gebeurt!

LEGO® CITY - BIJ DE POLITIE



LEREN LEZEN WAS NOG 
NOOIT ZO LEUK!

Madison en Billy zijn journalisten bij 
de krant. Ze hebben een speciale 
opdracht gekregen. Zij mogen 
kapitein Momentus interviewen! 
Madison en Billy gaan op avontuur 
en ontdekken dat samenwerken 
buitenaards gaaf is!

Zingen | Nieuwsgierig 

De LEREN LEZEN MET LEGO® BOEKEN-lijn 
maakt van oefenen met lezen een feestje! 
Ontdek alle LEGO AVI-boeken 
op www.uitgeverijbillybones.nl. 
Welk verhaal kies jij vandaag?  
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.

www.uitgeverijbillybones.nl
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RBS_6002_cover_NL.indd   Wszystkie stronyRBS_6002_cover_NL.indd   Wszystkie strony 03.06.2022   08:41:3003.06.2022   08:41:30

When Detective Rooky Partnur sees 
a stunt show, she remembers how much 
she used to love skateboarding! But after 

lots of bumps and bruises at the skate 
park, Rooky wonders if she has was it 

takes to pull off the perfect trick. 

LEG
O

® C
ity

LEREN
 LEZEN

 M
ET LEG

O
® BO

EKEN
DE BESTE STU

N
T

AVI
M4

skateboard | politie | actie 

De LEREN LEZEN MET LEGO® BOEKEN-lijn 
maakt van oefenen met lezen een feestje! 
Ontdek alle beschikbare AVI-boeken 
op www.billybones.nl. 
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Titel: LEGO® City – De beste stunt  
Auteur: LEGO
Hertaling: Pim Lammers
ISBN: 9789030508991  |  NUR: 282
Leeftijd: 6+  |  Aantal pagina’s: 32
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 15 november 2022 
Prijs: €8,99

Titel: LEGO® City – Op bezoek bij...  
een astronaut!  |  Auteur: LEGO
Hertaling: Pim Lammers
ISBN: 9789030509097  |  NUR: 282
Leeftijd: 6+  |  Aantal pagina’s: 32
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 15 november 2022  
Prijs: €8,99
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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

LEREN LEZEN MET 
LEGO® BOEKEN
LEGO® CITY - OP BEZOEK BIJ... 
EEN ASTRONAUT!  
LEGO® CITY - DE BESTE STUNT

nieuwsgierig | ruimtevaart | avontuur 

GESCHIKT VOOR KIDS 

MET AVI-NIVEAU M4  EN E4skateboard | politie | actie 

LEGO® City – Op bezoek bij... een astronaut!
Madison en Billy zijn journalisten bij de krant. Ze 
hebben een speciale opdracht gekregen. Zij mogen 
astronaut Momentus interviewen! Madison en Billy 
gaan op avontuur en ontdekken dat samenwerken 
buitenaards gaaf is!

LEGO® City – De beste stunt
Wanneer agent Roekie een stuntshow ziet, wil ze 
niets liever dan skateboarden! Maar ze is al vaak 
gevallen in het skateboardpark en Roekie vraagt 
zich af of ze het nog steeds kan. Ze gaat op zoek 
naar de beste stunt! 



Titel: LEGO® Spinjitzu Brothers – In de greep van de Chroma
Auteur: LEGO  |  Vertaling: Jurjen Tiersma  |  ISBN: 9789030509127  |  NUR: 283
Leeftijd: 9+  |  Aantal pagina’s: 128  |  Uitvoering: Hardcover  
Formaat: 148 x 212 mm  |  Verschijningsdatum: 15 november 2022  | Prijs: €14,99

LEKKER LEZEN MET 
LEGO® BOEKEN!

Aan de  
Nederlandse  
cover wordt  

nog gewerkt!
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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

LEKKER LEZEN MET 
LEGO® BOEKEN

In dit spannende verhaal worden de broers Wu en 
Garmadon vervoerd in levensechte schilderijen. 
De schilderijen zijn met krachtige, duistere magie 
verzegeld waardoor terugkeren naar de echte 
wereld niet mogelijk is. De kwaadaardige Chroma 
sluipt namelijk ook rond in het schilderij. Kunnen 
Wu en Garmadon terugkeren naar de tempel 
zonder dat de Chroma ontsnapt?

LEGO® SPINJITZU BROTHERS - 
IN DE GREEP VAN DE CHROMA

Aan de  
Nederlandse  
cover wordt  

nog gewerkt!



ONTDEK DE GAAFSTE 
WEETJES MET EEN 

LEGO® TWIST!

Titel: LEGO® - Waanzinnige weetjes
Auteur: LEGO  |  Vertaling: Jurjen Tiersma  |  ISBN: 9789030508984   
NUR: 270  |  Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 160  |  Uitvoering: Hardcover 
Formaat: 216 x 276 mm  |  Verschijningsdatum: 3 oktober 2022  |  Prijs: €20,99
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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® 
WAANZINNIGE 
WEETJES

Waanzinnige feitjes met een LEGO® twist! Wist jij 
dat LEGO® minifiguren helemaal naar Jupiter zijn 
afgereisd? Of dat het grootste LEGO® gebouw uit 
9036 bouwstenen bestaat? Ontdek toffe weetjes 
over de natuur, de ruimte, voertuigen, technologie 
en architectuur door middel van de coolste LEGO® 
sets en minifiguren. Bereid je voor om omver 
geblazen te worden tijdens jouw ontdekkingsreis 
door de LEGO® wereld!



Titel: Het vrolijke LEGO® kleurboek  |  Auteur: LEGO  |  ISBN: 9789030509103  
NUR: 270  |  Leeftijd: 4+  |  Aantal pagina’s: 96  Uitvoering: Paperback 
Formaat: 200 x 280 mm  |  Verschijningsdatum: 15 november 2022  |  Prijs: €8,99

LEG
O

® BooksGa mee op avontuur met jouw favoriete LEGO® personages! 
Surf op de golven, vlieg in een raket of trek de gekste 
kostuums aan! De vrolijke kleurplaten en spannende 

raadsels staan te wachten om door jou te worden 
ingekleurd en opgelost!

G
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ru
kt
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U
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Omschrijving: Dit product omvat 96 pagina’s.

Rubriek: Kinderboeken/tijdschriften 
Originele model naam:  LEGO® Books. Fun to Colour
Model naam:  LEGO® Books. Het vrolijke LEGO®

kleurboek

Type:  240
Serie:  FCB
Model number: FCB-6801
Batch:  01/NL

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations 
and the Minifigure are trademarks
©2022 The LEGO Group.

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

AMEET Sp. z o.o., 
Nowe Sady 6, 94–102 Łódź – Poland
ameet@ameet.eu 
www.ameet.eu
Uitgegeven en gedistribueerd door Billy Bones
Welk verhaal kies jij vandaag?
Kijk op www.uitgeverijbillybones.nl
www.LEGO.nl

Alle rechten voorbehouden. 

In Nederland en België 
uitgegeven door:

Billy Bones
Vliegtuigstraat 6-H
1059 CL Amsterdam

4+
Het vrolijke LEGO® kleurboek

FCB_6801_cover_NL.indd   Wszystkie stronyFCB_6801_cover_NL.indd   Wszystkie strony 14.06.2022   08:38:4014.06.2022   08:38:40

GEEF JOUW LEGO® AVONTUREN 
NÓG MEER KLEUR!
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HET VROLIJKE  
LEGO® KLEURBOEK

Ga mee op avontuur met jouw favoriete  
LEGO® personages! Surf op de golven, vlieg  
in een raket of trek de gekste kostuums aan!  
De vrolijke kleurplaten en spannende  
raadsels zijn klaar om door jou te worden  
ingekleurd en opgelost!

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



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 BILLY BONES
+31 (0)6 52642105
marlies@billybones.nl
sales@billybones.nl

VERTEGENWOORDIGING  
BELGIË 
Pelckmans Uitgevers nv
Brasschaatststeenweg 308
B-2920 Kalmthout
Telefoon +32 3 660 27 20
 
VERKOOP BELGIË
Nora Boliau
nora.boliau@pelckmans.be
+32 499 90 65 58

Philippe Grootjans
philippe.grootjans@pelckmans.be
+32 475 56 65 55

MARKETING BELGIË
Klaartje De Boeck
Klaartje.de.boeck@pelckmans.be
+32 474 84 59 80

Tiffane Cuyt
tiffane.cuyt@pelckmans.be
+ 32 479 33 99 46

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

Druk: Daneels Media Group  
Beerse, België
www.daneels.be

Gedrukt op PEFC®-gecertificeerd 
papier.


