
ZOMERBROCHURE 2022



WIJ GELOVEN…
Dat wanneer alle kinderen toegang hebben 

tot verhalen, de wereld en de mensen in 
die wereld beter worden, omdat verhalen 

verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid
en empathie stimuleren.*

*Verhalen bieden magie, betovering, rust, ontspanning 

voor jouzelf en begrip en empathie voor de ander.
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WIJ BRENGEN…
De mooiste verhalen in de beste formats* op 

de meest toegankelijke manier, zodat alle 
kinderen het plezier en de magie van lezen, 

luisteren en kijken kunnen ontdekken. 

*Of dat nu een boek, podcast of festival is.
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Tempeljagers bieden we 
kinderen toegang tot weer 
en meer leesplezier.  
   
In februari lanceerden 
we Billy Bones Bazen 
(lees hierover meer op de 
volgende pagina’s) en  
wat was dat een succes!  
Binnen twee weken  
moesten we Game Helden 
en De Magische Bieb voor 
herdruk sturen. Naast deze twee geweldige 
series komen er nóg twee series aan voor de 
iets jongere lezers. Werken aan deze titels was 
(en is nog steeds) een groot feest! En tot slot 
komen we weer met te gekke boeken van Bing, 
Minecraft en LEGO©. Van het bouwen van je 
eigen draak, tot het maken van de tofste Harry 
Potter figuren. En natuurlijk ontbreken ook weer 
de LEGO fictie-titels niet, waarbij de AVI-lijn, 
de makkelijk lezen-lijn en de lekker lezen-lijn 
wordt uitgebreid.      
    
Ik wens jullie allen een heel mooie zomer met de 
grootste hoop dat de wereld weer rustig wordt.

Hartelijke groet, 

Bibi Rumping
Uitgever Billy Bones

BESTE BOEKHANDELAAR,

Twee jaar geleden veranderde de wereld opeens 
drastisch. We kregen te maken met een situatie 
waar we onze weg in moesten zien te vinden. 
Door naar elkaar te luisteren, samen te werken 
en ieder onze verantwoordelijkheden te nemen, 
kunnen we twee jaar later zeggen dat corona 
weliswaar nog niet weg is, maar (veel van) onze 
levens niet meer overheerst. En nu we de ene 
grote gebeurtenis achter ons proberen te laten, 
wordt onze wereld opnieuw overhoop gehaald: 
Rusland dat Oekraïne binnenvalt.   
  
De narigheid in de wereld moeten we vooral niet 
negeren, maar wat is het fijn dat we kinderen 
verhalen kunnen aanbieden die de wereld een 
stukje mooier en begrijpelijker maken. Verhalen 
die zorgen voor verbeeldingskracht, empathie en 
verbondenheid. Verhalen die in deze tijd heel erg 
nodig zijn.  

Ik ben dan ook ontzettend blij dat Nederland 
zo veel fijne kinderboekenuitgeverijen telt, die 
zo veel mooie boeken bieden. Ik kan ook niet 
anders dan zeggen dat ik trots ben op de boeken 
die aankomende maanden zullen verschijnen. 
Boeken die kinderen en hun ouders plezier zal 
bieden, waar ze zich kunnen terugtrekken in 
avontuurlijke, magische en vrolijke werelden. 
Met titels als Knots – De Grot der Wensen (over 
het verenigen van volkeren, hoe toepasselijk?), 
De jongen met de negen wensen, Vos en Konijn 
maken vrienden en het nieuwste deel van De 



Bij Billy Bones geloven we dat er voor ieder kind een 
geschikt verhaal is dat hem of haar het plezier van lezen 
laat ontdekken. Als je zelf leest, of leert lezen, vergroot 
je niet alleen je kennis, maar ook je zelfvertrouwen!

Daarom lanceren 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 staan er weer twee 
gloednieuwe series klaar: 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!
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‘Als dit geen hit gaat zijn 
onder de jonge lezers dan 
weet ik het ook niet meer.’  
– Anne-Sophie, leerkracht

‘Ik werk op de jeugdafdeling 
van een bibliotheek, 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, bibliothecaris

‘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 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

‘Mijn niet-uit-zichzelf-lezende 
dochter (8) kroop met dit 
boek in het hoekje van de 
bank. Ook las ze ’s avonds 
nog “stiekem”.’ 
– Renske, leerkracht



Titel: De Knorrige Koning #1  |  Auteur: Job Kühlkamp
Illustrator: Pauline Gregory  |  ISBN: 9789030508809  |  NUR: 281
Leeftijd: 5+  |  Aantal pagina’s: 48  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 160 x 205 mm   |  Verschijningsdatum: 15 augustus 2022  
Prijs: €14,99

DE GLOEDNIEUWE  
BILLY BONES BAZEN-SERIE  

VAN JOB KÜHLKAMP.

DEZE COVER WORDT NOG  HELEMAAL BILLY BONES!
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Job Kühlkamp (1995) debuteert 
bij Billy Bones met verhalen over 
de Knorrige Koning. Vanuit het 
theater is hij de muziek in gerold. 
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 #1

Hij is chagrijnig, weet het altijd beter en verzint 
overal een list voor: ga mee op audiëntie bij de 
Knorrige Koning! Zijn moeders Lin en Suus en 
lakeien Struis, Schaap en Geit hebben hun handen 
aan hem vol. Of hij nou zijn bordje niet wil opeten 
of spontaan wil vertrekken om te kamperen in 
het bos (natuurlijk met tent van maar liefst drie 
verdiepingen!): deze Hoge Boosheid krijgt altijd 
zijn zin. Of toch niet? Ontdek het in dit hilarische 
eerste deel over de Knorrige Koning en zijn trouwe 
lakeien, dat bestaat uit vier losse verhalen die 
volledig zijn geschreven op rijm. Want wat de 
koning ook doet, uiteindelijk is hij misschien toch 
best wel zoet…

JOB KÜHLKAMP

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

JOB IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!



Titel: De Bazenstraat #1  |  Auteur: Katinka Polderman
Illustrator: Inger Bosch  |  ISBN: 9789030508823  |  NUR: 281  |  Leeftijd: 6+  
Aantal pagina’s: 48  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 160 x 205 mm   
Verschijningsdatum: 15 augustus 2022  |  Prijs: €14,99

GESCHREVEN DOOR 
CABARETIÈRE 

KATINKA POLDERMAN!

AAN DEZE 
BAZENCOVER WORDT NOG HARD GEWERKT!



zo
m

e
rb

ro
c

h
u

re
 2

0
2

2

11

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  
#1

Tingeling, welkom in de Bazenstraat! Wie komt 
daar aangescheurd op de fiets? Het is Konijn! Ze 
rijdt aan Neushoorn voorbij, die zo graag met 
iemand wil spelen. Waarom heeft er nou niemand 
tijd voor hem? Verderop zit Duif op een bankje te 
breien. Want niemand maakt zulke fijne warme 
truien als Duif. Toch…? O, pas op, daar komt Geit! 
Hij rent voor zijn leven, want wat voor eng beest zit 
daar in de bosjes verstopt?!

In vier korte verhalen, volledig 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 afwijkend lettertype, zodat 
die gelezen kunnen worden door het kind. Zo 
kunnen ouder en kind het boek echt samen lezen: 
leesplezier gegarandeerd!

KATINKA POLDERMAN

PROMOTIE:

•  Grootse coveronthulling 
op social media

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

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

KATINKA IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

Credits: Krijn van Noordwijk



EEN GLOEDNIEUW DEEL 
VAN DE NIEUWE HITSERIE 

GAME HELDEN!

Titel: Game Helden #3 – tegen de dino’s  |  Auteur: Marcel van Driel
Illustrator: Paco Vink  |  ISBN: 9789030508786  |  NUR: 282  |  Leeftijd: 8+  
Aantal pagina’s: 104  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 140 x 205 mm  
Verschijningsdatum: 15 augustus 2022  |  Prijs: €15,99

GAME HELDEN #1  
NA TWEE WEKEN  
AL TOE AAN EEN  
NIEUWE DRUK!
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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:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Online campagne met 
boektrailer

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

MARCEL VAN DRIEL

Na een schoolreisje naar een dinopark wordt de bus 
gekaapt door De Leeuwin, de grootste vijand van de 
Game Helden. Wanneer Manú de klas per ongeluk 
naar de prehistorie stuurt, moeten de Game Helden 
samenwerken met De Leeuwin en haar klonen. 
Maar dan stuiten ze op een woeste Spinosaurus! 
Lukt het de Game Helden om veilig terug te 
keren naar het heden? En kunnen ze De Leeuwin 
vertrouwen?

GAME HELDEN #3
TEGEN DE DINO’S

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789030508489 9789030508526



GA MEE OP AVONTUUR 
IN HET NIEUWE, 

MAGISCHE DEEL VAN 
DE MAGISCHE BIEB!

Titel: De Magische Bieb #3 – Eenhoorn in paniek!  |  Auteur: Femke Dekker
Illustrator: Mark Chambers  |  ISBN: 9789030508793  |  NUR: 282  |  Leeftijd: 7+  
Aantal pagina’s: 104  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 140 x 205 mm  
Verschijningsdatum: 15 augustus 2022  |  Prijs: €15,99

DEZE COVER  WORDT NÓG MAGISCHER!
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DE MAGISCHE  
BIEB #3

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 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

Het is feest in de bibliotheek: er komt een 
illustratrice langs om een tekenworkshop te geven. 
Stan heeft er eerst helemaal geen zin in, totdat hij 
per ongeluk een magisch potlood in handen krijgt... 
De eenhoorn die hij daarmee tekent, komt tot 
leven! Voordat hij en zijn vrienden Wilgje en Jonas 
het weten, rent het magische wezen de bibliotheek 
in. Help, de eenhoorn slaat op hol! Hoe gaan de 
vrienden dit nou weer oplossen?!

EENHOORN IN PANIEK!

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789030508496 9789030508540

DE MAGISCHE  
BIEB #1 NA TWEE  

WEKEN AL TOE AAN 
HERDRUK!



‘Lezen is magisch, in het bijzonder voor 
beginnende lezers. Een verzameling 
tekentjes achter elkaar blijkt een woord 
te zijn, en een hele reeks van die tekentjes 
is een zin. Met letters kan je iets zeggen 
zonder te praten, tegen iemand ver weg 
zonder te hoeven roepen. Zeggen dat lezen 
leuk is, is dan ook net zo overbodig als 
zeggen dat ijs lekker is, of de zon warm, dat 
je van modder vies wordt of dat aan een 
trapeze hangen spannend is. 
Ik zou het mooi vinden als mijn pen het 
toverstafje kan zijn waarmee dat magische 
lettervuur bij kinderen kan worden 
aangestoken, om nog heel lang te blijven 
branden.’

‘Als het verhaal grappig is wil je vanzelf 
verder lezen!’ Daar is Job Kühlkamp van 
overtuigd. En hoe hij weet wat kinderen 
grappig vinden? Job weet zelf nog goed 
hoe het was om kind te zijn. Lachen om 
mensen die vallen, gekke bekken trekken, 
scheergrappen maken en dingen doen die 
eigenlijk niet mogen van volwassenen. 
‘Als je om iemand kan lachen, dan krijg 
je vanzelf een band. Ik denk dat dat de 
kracht is van deze nieuwe Bazen-serie. 
Het is onmogelijk om geen band te krijgen 
met al die leuke personages. Humor maakt 
bekend, en bekend maakt bemind!’

Illustrator Pauline Gregory
Pauline Gregory is gespecialiseerd in het maken van 
illustraties voor kinderboeken. Ze haalt inspiratie uit 
grappige en vertederende situaties. Haar grootste 
inspiratie is de verbeeldingskracht van het kind 
zelf! Haar illustraties zijn ondeugend, grappig en 
charmant.

Illustrator Inger Bosch
Inger woont in de mooie omgeving van Parijs. 
Tekenen en schilderen doet ze al zolang ze zich kan 
herinneren, en dan het allerliefst dieren! Ze wandelt 
graag met haar honden in het bos en geniet daar 
van de natuur, en de wilde dieren die ze tegenkomt. 
Zij vormen een grote inspiratiebron.
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‘AVI-boeken suf? Nee hoor, niet als je het 
met genoeg fantasie doet!’ Femke Dekker 
schreef al vele AVI-boekjes en valt met haar 
frisse schrijfstijl op. Voor de Billy Bones 
Bazen schrijft ze dit keer geen verhaal op 
AVI-niveau, maar wél voor beginnende 
lezers. Korte zinnen, duidelijke woorden en 
vooral heel veel plezier! Juffen, meesters en 
boekhandelaren kennen Femke zeker weten 
van haar fijne heksenserie Verhalen uit de 
heksenkeet.  

Illustrator Paco Vink
FLITS, KNAL, BOEM! Voor je het weet liggen 
er tientallen illustraties op tafel om van weg 
te dromen. ‘Sommige dingen kun je beter 
tekenen dan benoemen’ aldus Paco. 12 jaar 
runde hij zijn animatie studio, waarna hij 
besloot te focussen op dat wat hij altijd al 
wilde: verhalen tekenen. Maak je klaar voor 
spetterende illustraties!

Illustrator Mark Chambers
Ontdek de prachtige illustraties van de 
award winning Mark Chambers! Mark 
stond op de shortlist voor de Roald Dahl 
Funny Prize in 2013 en won datzelfde jaar 
de Sheffield Children’s Picture Book Prize.

‘Lezen moet LEUK zijn!’ roept Marcel van 
Driel. Met meer dan 50 boeken op zijn 
naam, weet Marcel als geen ander hoe 
hij kinderen kan aanzetten tot lezen. Door 
onderwerpen te kiezen die dicht bij de 
belevingswereld van het kind liggen – en 
ook bij zijn eigen belevingswereld – zorgt 
hij dat kinderen verslingerd raken aan zijn 
boeken! Gamen, superhelden en robots, je 
komt ze geheid tegen in zijn boeken. Met 
meer dan 50.000 verkochte exemplaren 
van zijn succesreeks Superhelden.nl weet 
Marcel kinderen en de jeugd te bereiken. 
‘Een griffel? Die zal ik niet snel winnen. 
Maar de Kinderjury, dáár doe ik het voor,’ 
aldus Marcel.



Titel: De Tempeljagers #5 – Het lied van de woestijn
Auteur: Michael Reefs  |  Illustrator: Bart Bus & Elsa Kroes
ISBN: 9789030508717  |  NUR: 283  |  Leeftijd: 10+  |  Aantal pagina’s: 272
Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 22 augustus 2022  |  Prijs: €17,99

‘Michael Reefs krijgt alle 
kinderen aan het lezen.’

– Boekenkrant

ER ZIJN AL RUIM  
25.000 EXEMPLAREN  

VERKOCHT VAN 
DE TEMPELJAGERS-SERIE!
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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.

DE TEMPELJAGERS #5

MICHAEL REEFS

De Tempeljagers verheugen zich op een 
avontuurlijk uitje naar de Efteling. Maar alles 
loopt anders als Ragnar, de nieuwe vriend van 
Lara, vervloekt blijkt te zijn. In een rap tempo 
veroudert hij. Om hem te redden, reizen de 
Tempeljagers af naar een groot chateau in Parijs, 
waar ze in een escape room tot het uiterste worden 
getest. Daar ontmoeten ze de eigenaresse van 
het chateau, Adelyn Collet – een jeugdvriendin 
van Lara – die afweet van een geneeskrachtig bot, 
waarmee Ragnars vloek opgeheven kan worden. 
Die ligt verbogen in een ondergrondse oase in 
het hart van de Australische woestijn. Maar in 
die oase wordt nog iets gevaarlijkers bewaard: de 
magische kern van een neergestorte meteoriet. En 
die mag absoluut niet aan de rest van de wereld 
blootgesteld worden… 

HET LIED VAN DE WOESTIJN

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

9789030507871

9789030507871

9789030507871



Titel: Knots #3 – De Grot der Wensen
Auteur: Tijs van Marle  |  Illustrator: Esther van den Brink
ISBN: 9789030508847  |  NUR: 282  |  Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 196
Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 30 september 2022  |  Prijs: €15,99

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

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789030507857

9789030508236
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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:

•  Online campagne met 
boektrailer

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

KNOTS #3

TIJS VAN MARLE

De strijd tussen de holenmensen en de Oerkies 
lijkt nu echt los te barsten. Aan Knots, zijn beste 
vriend en masterchef Freddie en zijn eigenwijze 
zusje Tuf de taak om de twee volken te stoppen, 
voor het te laat is! Gelukkig weet het trio precies 
hoe ze dat gaan doen. Ze gaan op zoek naar de Grot 
der Wensen. Daar kan hun grootste wens uitkomen: 
vrede tussen de Oerkies en de holenmensen. Maar 
de drie vrienden kunnen natuurlijk nooit op reis 
zonder dat Tuf weer eens in een mierenhoop met 
prikkel-smikkel-mieren belandt, hun loopvogel 
Sjaan vastraakt in een prehistorische suisbuis en 
er een pluizige reuzenkiwi bijna over hen heen rolt. 
Zullen Knots, Freddie en Tuf de Grot der Wensen op 
tijd bereiken? En… komt hun droom uit?

DE GROT DER WENSEN

‘Een boek kan NIET grappiger 
zijn dan 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

TIJS IS BESCHIKBAAR  

VOOR AUTEURSBEZOEKEN!

Credits: Martin Dijkstra



Titel: Krabbelheks #2 – Een magische warboel
Auteur: Inky Willis  |  Vertaling: Lidwien Biekmann
Illustrator: Inky Willis  |  ISBN: 9789030508281  |  NUR: 282  
Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 240  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm  |  Verschijningsdatum: 6 juni 2022  |  Prijs: €16,99

EEN KRABBELTASTISCH  
NIEUW AVONTUUR VOOR 

BEGINNENDE LEZERS!



zo
m

e
rb

ro
c

h
u

re
 2

0
2

2

23

Inky Willis besloot op haar 
achtste dat ze kinderauteur 
en illustrator wilde worden, 
en volgde het advies van 
haar ouders op om altijd een 
schetsboek mee te nemen, waar 
ze ook ging. Inky studeerde 
beeldende kunst aan de Reading 
University in Engeland en ging 
daarna naar het Royal College of 
Art, waar ze zich specialiseerde in 
kinderboekillustraties. 

PROMOTIE:

•  Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

KRABBELHEKS #2

INKY WILLIS

Milou is erg verdrietig als haar beste vriendin Cato 
van school verandert. Maar haar geheime papieren 
heksje, Krabbelheks, weet een oplossing! Zij wil 
Milou dolgraag helpen door de briefjes die de twee 
vriendinnen elkaar schrijven te bezorgen.

Maar dan krijgt Milou een briefje van Cato waarin 
ze zegt dat ze samen met haar nieuwe vriendinnen 
meedoet aan een spellingscompetitie. Milou is een 
beetje jaloers… En dus schrijft ze zich ook in voor 
de wedstrijd. Er is alleen een probleem: Milou is 
superslecht in spelling!

Opnieuw biedt Krabbelheks de helpende hand. 
Maar dat loopt al snel uit op een magische 
warboel…

EEN MAGISCHE WARBOEL

9789463850711

KRABBELHEKS - 
KATTEBEL IN DE 

KLAS IS TIJDELIJK 
€12,50!



Titel: De jongen met de negen wensen  |  Auteur: Helen Rutter
Vertaling: Mijke van Leersum en Joyce Bekkers  |  ISBN: 9789030508779 
NUR: 283  |  Leeftijd: 10+  |  Aantal pagina’s: 368
Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 18 juli 2022  |  Prijs: €18,99

HET NIEUWE HARTVERWARMENDE 
AVONTUUR VAN DE AUTEUR VAN DE 

JONGEN DIE IEDEREEN LAAT LACHEN

Deze cover  
wordt nog 
 helemaal  

Billy Bones!



zo
m

e
rb

ro
c

h
u

re
 2

0
2

2

25

Helen Rutter werkt al 
vele jaren als actrice. 
Het idee voor haar eerste 
roman, De jongen die 
iedereen laat lachen, 
kwam van haar zoon 
Lenny die stottert. Ze 
wilde een boek schrijven 
dat hij graag zou lezen. 
Dit hartverwarmende 
verhaal staat in de tiplijst 
van de Nederlandse 
Kinderjury 2022.

DE JONGEN MET DE 
NEGEN WENSEN

Leo heeft het de laatste tijd niet zo makkelijk. 
Op school wordt hij gepest en sinds zijn ouders 
gescheiden zijn en zijn vader een nieuw gezin 
heeft, is zijn moeder depressief. Gelukkig kan  
Leo altijd terecht bij zijn beste vriendin Muis.

Als Leo van zijn fiets valt, ziet hij sterren – 
letterlijk! Want voor zijn neus staat zijn grote 
held, voetballer Lukas Boersen. En Lukas biedt 
hem negen wensen aan. Leo weet niet wat hem 
overkomt. Ineens lijkt het leven hem weer toe te 
lachen.

Een eigen ijswinkel, een nieuwe X-box, 
wraak nemen op zijn pestkoppen en zelf een 
stervoetballer worden: Leo doet de ene fantastische 
wens na de andere. Maar zijn de wensen wel écht 
zo fantastisch als Leo in eerste instantie denkt?  
Of zit geluk soms in een klein hoekje?

HELEN RUTTER

PROMOTIE:

•  Blogtour in diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

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

9789463850469

OOK VAN  
DEZE AUTEUR:

OP DE 
TIPLIJST VOOR 
NEDERLANDSE 
KINDERJURY 

2022!

Deze cover  
wordt nog 
 helemaal  

Billy Bones!



Ik zie suikerspin.Ik zie suikerspin.

En En DATDAT verzon  verzon 
ik. Hou op met mij ik. Hou op met mij 

nadoen!nadoen!

Maar het is echt waar! Maar het is echt waar! 
Kijk! Er zweeft suiker-Kijk! Er zweeft suiker-

spin door de lucht.spin door de lucht.

Super-jammie! Super-jammie! 
Waar komt  Waar komt  

dat vandaan?dat vandaan?

Ik hou van  Ik hou van  
vrolijkheid! Dat  vrolijkheid! Dat  

begint met  begint met  
een V, net als  een V, net als  

Vos.Vos.

Ik ook.Ik ook.

Jammie.Jammie.

6

Titel: Vos & Konijn #2 - maken vrienden  |  Auteur: Beth Ferry  
Vertaling: Pim Lammers  |  ISBN: 9789030507895  |  NUR: 282  |  Leeftijd: 7+  
Aantal pagina’s: 96  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 145 x 220 mm 
Verschijningsdatum: 26 september 2022  |  Prijs: €13,99

EEN NIEUW DEEL UIT DE 
HARTVERWARMENDE 

STRIPSERIE VOOR 
BEGINNENDE LEZERS!
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Beth Ferry is schrijfster 
van vele prentenboeken, 
waaronder de New York 
Times-bestseller Stick and 
Stone, geïllustreerd door 
Tom Lichtenheld. Ze woont 
haar hele leven al in New 
Jersey, waar ze verhalen 
schrijft aan het strand. 

VOS-TASTISCH 
VERTAALD DOOR 

PIM LAMMERS!

VOS & KONIJN #2

De vrienden Vos & Konijn doen alles samen. Of 
ze nou ijsjes gaan eten, bellenblazen of naar de 
speelplaats gaan, ze maken altijd lol. Maar dan 
ontmoeten ze een nieuwe vriend, Uil. Vos weet niet 
zeker of ze wel met z’n drieën vrienden kunnen 
zijn. Wat als Konijn Uil aardiger vindt dan hem?

Vos & Konijn maken vrienden is een lieve en 
vrolijke graphic novel voor beginnende lezers, over 
herkenbare thema’s als vriendschap, samen delen 
en fantasie. 

BETH FERRY

MAKEN VRIENDEN

9789030507888

VOS & KONIJN #1  
IS VAN 26 SEPTEMBER 

T/M 25 DECEMBER  
MAAR 10 EURO!

PROMOTIE:

•   Blogtour met diverse 
boekenblogs

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Digitaal leesexemplaar 
beschikbaar

Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl
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GEBASEERD OP DE 
SUCCESVOLLE TV-SERIE 
DAGELIJKS TE ZIEN OP 

ZAPPELIN!

Titel: BING – Sula’s winkel (Prentenboek)
ISBN: 9789030508892  |  NUR: 271
Leeftijd: 3+  |  Aantal pagina’s: 32
Uitvoering: hardcover
Formaat: 265 x 259mm
Verschijningsdatum: 25 juli 2022
Prijs: €14,99

Titel: BING – Een rommelig taartje
ISBN: 9789030508885  |  NUR: 271
Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 20
Uitvoering: kartonboek
Formaat: 175 x 175 mm
Verschijningsdatum: 25 juli 2022
Prijs: €8,99

Deze covers  
worden nog 
 helemaal  

Billy Bones!
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BING

Sula’s winkel
Om de hoek, niet ver weg, zijn Bing en Sula vandaag 
winkelbedienden! Ze houden een verkoopactie om 
geld in te zamelen voor een nieuwe glijbaan voor de 
crèche. Maar zijn ze echt blij om afscheid te nemen 
van hun oude speelgoed?

Een rommelig taartje
Bing en Flop plannen een taartfeest. Maar wanneer 
Bing de taart aan Sula laat zien, valt hij van de 
standaard en breekt hij. Wat gaan ze nu doen?

SULA’S WINKEL
EEN ROMMELIG TAARTJE

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.

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 
VINDEN VAN 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: Minecraft - Stickerboek
ISBN: 9789030508748  |  NUR: 270
Leeftijd: 8+  |  Aantal pagina’s: 24
Uitvoering: Paperback
Formaat: 285 x 216mm
Verschijningsdatum: 11 juli 2022
Prijs: €8,99

Titel: Minecraft – Survival handboek 
ISBN: 9789030508830   |  NUR: 210
Leeftijd: 9+  |  Aantal pagina’s: 96
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 218 x 152 mm
Verschijningsdatum: 19 september 2022
Prijs: €13,99
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Neem voor alle promotiemogelijkheden 
contact op met marketing@billybones.nl

PROMOTIE:

•  Advertentiecampagne in 
diversie LEGO-tijdschriften 
(oplage ca. 100.000, bereik  
ca. 450.000)

•  Reviews door ons 
kinderlezerspanel

•  Social media campagne

MINECRAFT

Minecraft Handboek Survival
Na het succes van het Creative handboek en het 
Combat handboek, verschijnt nu het Minecraft 
Survival Handboek.
Met dit handboek krijg je de beste tips en tricks 
om te overleven in de Surival-modus: leer vechten 
tegen mobs, verbouw je eigen gewassen en leer de 
beste verdedigingswerken te bouwen. Na het lezen 
van dit handboek ben jij een echte Survival-pro!

Minecraft Stickerboek: Op schattenjacht!
Het is weer tijd voor een nieuw stickeravontuur!
Ga mee op schattenjacht met Alex en Steve.  
Maar voor ze dat kunnen doen hebben ze wel 
provisie nodig!
Verzamel wapens die bestand zijn tegen lava, 
munitie voor Steves boog, eten dat ze kunnen delen 
en bereid hen voor op het nemen van de juiste weg.
Dit doeboek met meer dan 200 stickers zorgt 
gegarandeerd voor urenlang speelplezier!

SURVIVAL HANDBOEK
STICKERBOEK: OP SCHATTENJACHT!
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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-fictieboeken 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 (M3 en M4)
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 – In het safaripark
ISBN: 9789030508724  |  NUR: 276  |  Leeftijd: 2+  |  Aantal pagina’s: 10 
Uitvoering: Kartonboek met schuifelementen  |  Formaat: 180 x 180 mm 
Verschijningsdatum: 9 augustus 2022  |  Prijs: €9,99
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PROMOTIE:

•  Facebookcampagne 
gericht op jonge ouders  
en opvoeders

•  PR-campagne in 
opvoedbladen

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

LEGO® CITY

Ga mee op reddingssafari! De parkwachters 
hebben je nodig. Ontdek alle verrassingen in dit 
interactieve kartonboek en red de dieren in het 
park! Trek, schuif en draai erop los!

IN HET SAFARIPARK

TREK, SCHUIF EN DRAAI 
AAN DIT BOEK EN KIJK 

WAT ER GEBEURT!

9789030508403 9789030508458

OOK IN DEZE SERIE 
VERKRIJGBAAR:



Titel: LEGO® - Op bezoek bij... een zanger  |  Auteur: LEGO®
Vertaling: Pim Lammers  |  ISBN: 9789030508755  |  NUR: 281/282
Leeftijd 6+  |  Aantal pagina’s: 32  |  Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm  |  Verschijningsdatum: 11 juli 2022  |  Prijs: €7,99

LEREN LEZEN 
MET AVI WAS 
NOG NOOIT  

ZO LEUK!

Aan de  
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

LEREN LEZEN MET 
LEGO® BOEKEN!

Beste vrienden Madison en Billy zijn journalisten 
voor de LEGO® City krant. Ze ontmoeten allerlei 
interessante mensen, zoals de zangsensatie Poppy 
Starr! En ze mogen haar allemaal interessante 
vragen stellen! Wat of wie zorgt ervoor dat ze 
telkens terugkeert naar LEGO® City? Hoe is ze een 
popster geworden? En is dat haar echte naam? Billy 
en Madison zullen alle antwoorden achterhalen, 
of in elk geval heel veel pizza eten terwijl ze dat 
proberen!

LEGO® - OP BEZOEK BIJ... EEN ZANGER

VERTAALD DOOR  
DE FANTASTISCHE PIM 

LAMMERS!

9789030508595

AVI
M4

Kai speelt samen met zijn vader een spel.

Ze zitten al dagen op de bank.

Meester Wu wil dat ze naar buiten gaan.

En hun krachten gaan oefenen. 

Alleen lukt het hem niet. 

Maar dan breekt er een bende boeven in…

Komen Kai en Ray nu wel van de bank af?

De LEREN LEZEN MET LEGO® BOEKEN-lijn 
maakt van oefenen met lezen een feestje! 
Ontdek alle beschikbare AVI-boeken 
op www.uitgeverijbillybones.nl 
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Avontuur | Gamen | Helden 

9789030508229

MEER LEREN LEZEN 
MET LEGO® BOEKEN:

KIJK VOOR MEER TITELS OP PAGINA 46

Lego | city | avontuur 

GESCHIKT  

VOOR KIDS 

MET LEES- 

NIVEAU E3

Aan de  
cover wordt  

nog gewerkt!



Titel: LEGO® NINJAGO® - Het raadsel van de verloren krachten
Auteur: LEGO  |  ISBN: 9789030508663  |  NUR: 282  |  Leeftijd: 8+  
Aantal pagina’s: 64  |  Uitvoering: Hardcover  |  Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 11 juli 2022  |  Prijs: €12,99

MAKKELIJK LEZEN 
MET LEGO®!
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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

MAKKELIJK LEZEN 
MET LEGO® BOEKEN

Er is iets mis met de krachten van Nya, de Water 
Ninja. Tegelijkertijd gebeuren er vreemde dingen in 
en om Ninjago City.

Nya’s moeder, de vroegere Meester van het Water, 
komt onverwacht langs om de ninja’s te helpen met 
het oplossen van het raadsel van Nya’s verloren 
krachten. Maar daarvoor moeten ze naar de bodem 
van de zee…

LEGO® NINJAGO®
HET RAADSEL VAN DE VERLOREN 
KRACHTEN

9789030508250 9789030508267

MEER MAKKELIJK LEZEN 
MET LEGO® BOEKEN:

KIJK VOOR MEER TITELS OP PAGINA 46



LEKKER LEZEN  
MET LEGO®!

Titel: LEGO® Jurassic World™ – Geheime dino-verhalen: Red de eieren!  
Auteur: LEGO  | ISBN: 9789030508762 | NUR: 282 | Leeftijd: 9+   
Aantal pagina’s: 128 |  Uitvoering: Hardcover  | Formaat: 148 x 212 mm   
Verschijningsdatum: 11 juli 2022 | Prijs: €14,99

Chased by real dinosaurs while protecting four priceless 
eggs, Owen’s first day on the job at Jurassic World
may be his last! But as Owen interacts with these 

incredible animals, he‘s starting to think this could be 
the best job ever. Read all about Owen’s messy early 

adventures in the Jurassic World Untold TALES.
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DIT BOEK IN DRIE WOORDEN
Avontuur

Dino's

Samenwerkenwww.uitgeverijbillybones.nl
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PROMOTIE:

•  Social media-campagne 
op Youtube, Facebook en 
Instagram

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

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

LEKKER LEZEN MET 
LEGO® BOEKEN

Het is Owens eerste werkdag in Jurassic World. 
Zijn taak: waardevolle dino-eieren beschermen! 
Maar alles loopt in de soep als Owen wordt 
achternagezeten door échte dino’s. WHAA! Gelukkig 
ontdekt Owen steeds meer over deze geweldige 
dieren. Hij weet het zeker: op een dag wordt hij de 
beste dino-trainer die er is. Maar tot die tijd is het 
oppassen geblazen... Pas op, ren voor je leven!

LEGO® JURASSIC WORLD™
GEHEIME DINO-VERHALEN:  
RED DE EIEREN!

9789030508045 9789030508069

MEER LEKKER LEZEN
 MET LEGO® BOEKEN:

KIJK VOOR MEER TITELS OP PAGINA 46



Titel: LEGO® - Harry Potter™ - Bouwen in 5 minuten  |  Auteur: LEGO
ISBN: 9789030508861  |  NUR: 270  |  Leeftijd: 6+  
Uitvoering: Box  |  Formaat: 205 x 272 mm  
Verschijningsdatum: 26 september 2022  |  Prijs: €20,99

In dit boek ontdek je meer dan 100 geweldige 
ideeën voor LEGO® bouwwerken, activiteiten 
en spelletjes. Combineer de stenen met je eigen 
collectie en bedenk nog veel meer fantastische 
magische bouwwerken!

BOUW HARRY’S 
MINIFIGUUR! 

MAAK JE EIGEN 
HIPPOGRIEF! 

MAAK VAN JE 
HIPPOGRIEF EEN UIL 
ZONDER EEN SPREUK 

TE GEBRUIKEN! 
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Omschrijving: Dit product omvat 96 pagina’s en 50 LEGO elementen en bewaardoos.

Instructie:     De verpakking van de LEGO steentjes (plastic blister) is geen speelgoed. Gooi 
deze verpakking weg voordat u de steentjes aan uw kind geeft.

Type:  293
Serie:  LQB
Model nummer:  LQB-6401
Druk:  01/NL

Uitgever:

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

Alle rechten voorbehouden.

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

Onderdelen gemaakt in DENEMARKEN, HONGARIJE, MEXICO,
CHINA EN TSJECHIË.

Uitgegeven en gedistribueerd door BILLY BONES.

www.uitgeverijbillybones.nl

www.LEGO.nl

Rubriek: Kinderboeken/tijdschriften 
Originele titel:  LEGO® Harry Potter™. 5-Minute Builds.
Titel:  LEGO® Harry Potter™. Bouwen in 5 minuten

7+Waarschuwing! 
Verstikkingsgevaar. 
Kleine onderdelen.

Copyright © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.
WIZARDING WORLD characters, names, and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. 
(s22)

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob confi gurations 
and the Minifi gure are trademarks of the LEGO Group.
©2022 The LEGO Group.

2-IN-1 MODEL, PLUS EEN LEGO® HARRY POTTER™ MINIFIGUUR

In dit boek ontdek je meer dan 100 geweldige 
ideeën voor LEGO® bouwwerken, activiteiten ®

en spelletjes. Combineer de stenen met je eigen 
collectie en bedenk nog veel meer fantastische 
magische bouwwerken!

BOUW HARRY’S 
MINIFIGUUR! 

MAAK JE EIGEN 
HIPPOGRIEF! 

MAAK VAN JE 
HIPPOGRIEF EEN UIL 
ZONDER EEN SPREUK

TE GEBRUIKEN! 
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Omschrijving: Dit product omvat 96 pagina’s en 50 LEGO elementen en bewaardoos.

Instructie:     De verpakking van de LEGO steentjes (plastic blister) is geen speelgoed. Gooi 
deze verpakking weg voordat u de steentjes aan uw kind geeft.

Type:  293
Serie:  LQB
Model nummer:  LQB-6401
Druk:  01/NL

Uitgever:

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

Alle rechten voorbehouden.

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

Onderdelen gemaakt in DENEMARKEN, HONGARIJE, MEXICO,
CHINA EN TSJECHIË.

Uitgegeven en gedistribueerd door BILLY BONES.

www.uitgeverijbillybones.nl

www.LEGO.nl

Rubriek: Kinderboeken/tijdschriften 
Originele titel:  LEGO® Harry Potter™. 5-Minute Builds.
Titel: LEGO® Harry Potter™. Bouwen in 5 minuten

Waarschuwing!
Verstikkingsgevaar. 
Kleine onderdelen.

Copyright © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.
WIZARDING WORLD characters, names, and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. 
(s22)

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob confi gurations 
and the Minifi gure are trademarks of the LEGO Group.
©2022 The LEGO Group.

2-IN-1 MODEL, PLUS EEN LEGO® HARRY POTTER® ™ MINIFIGUUR
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LEGO® HARRY POTTER™ 

Deze complete box met stap voor stap instructies 
voor de bijgevoegde bouwmodellen is een 
toegankelijke gids voor iedere  
LEGO® Harry Potter™ fan! 
•  Met een LEGO® Harry Potter™ mini-figuur en 70 

LEGO steentjes om exclusieve mini-bouwwerken 
te maken.

•  Ideeën voor snelle bouwwerken, activiteiten, 
challenges en spelletjes.

•  Bouwactiviteiten die ontworpen zijn om 21ste-
eeuwse vaardigheden spelenderwijs te leren.

•  Geschikt om in je eentje te bouwen, of samen in 
een groep.

BOUWEN IN 5 MINUTEN

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

9789030507789

VERGELIJKBAAR  
MET DE HIT:



MAAK JE KLAAR 
VOOR DE MEEST 

MAGISCHE 
BOUWWERKEN!

Titel: LEGO® - Bouw en  
sticker je eigen draak
Auteur: LEGO
ISBN: 9789030508557  
NUR: 270  |  Leeftijd: 4+  
Uitvoering: Box
Formaat: 205 x 272 mm
Verschijningsdatum: 14 juni 2022
Prijs: €18,99

Titel: LEGO® Jurassic World™  
- pop-up 3D-speelscène    
Auteur: LEGO  |  ISBN: 9789030508878  
|  NUR: 270   Leeftijd: 6+    
Uitvoering: Box    
Formaat: 301,5 x 250,5 mm
Verschijningsdatum: 26 september 
2022  |  Prijs: €20,99

I.V.M. DE SPECTACULAIRE NIEUWE FILM IS DE COVER NOG ONDER EMBARGO!
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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® BOXEN

LEGO® Jurassic World™ - pop-up 3D-speelscène
Dit nieuwe format combineert interactief spelen 
met spannende avonturen voor de ultieme  
LEGO® Jurassic World™ ervaring! Ga op avontuur 
met jouw favoriete personages, dinosaurussen en 
prehistorische wezens. 

Met 2 leuke activiteitenboeken, 2 LEGO®  

minifiguren met accessoires en een pop-up 
3D-speelscène zal deze set creatief spelen 
inspireren en kinderen aanmoedigen om nieuwe 
avonturen te bedenken met hun favoriete helden 
uit de wereld van LEGO® Jurassic World™.

LEGO® NINJAGO® – Bouw en sticker  
je eigen draak
Vier creativiteit met dit nieuwe doeboek vol stoere 
draken. Bouw en herbouw angstaanjagende  
LEGO® NINJAGO® Draken en gebruik de coole 
stickers om je creaties aan te passen en te 
personaliseren. Dit boek bevat meer dan 
40 LEGO® steentjes, 4 pagina’s met duurzame 
stickers, en kleur- en spelactiviteitenpagina’s, 
samen met meerdere bouw- en herbouwopties.

POP-UP 3D-SPEELSCÈNE 
BOUW EN STICKER JE EIGEN DRAAK

‘Ik vind het leuk dat dit meer is 
dan LEGO®. Dat je eerst je auto 
maakt, dan kunt bestickeren, en 

dat je ook in het boek stickers 
kunt plakken.’

– Lucas, 8 jaar

Over LEGO® Bouw en  
sticker je eigen auto:



GA MEE OP AVONTUUR 
MET LEGO® EN MAAK DE 

GAAFSTE CREATIES!

Titel: LEGO® NINJAGO® - Kleuren als een ninja  |  Auteur: LEGO
ISBN: 9789030508854  |  NUR: 270  |  Leeftijd: 4+  |  Aantal pagina’s: 96
Uitvoering: Paperback  |  Formaat: 205 x 288 mm 
Verschijningsdatum: 20 juni 2022  |  Prijs: €8,99
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Met jouw favoriete LEGO® NINJAGO® helden is het 
nooit saai! Met wie ga jij als eerste de strijd aan? 
Pak snel je kleurpotloden en breng jouw favoriete 
LEGO® personages tot leven met dit  
stoere kleurboek!

LEGO® NINJAGO®

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

OOK VERKRIJGBAAR  
IN DEZE SERIE!

9789030508564 9789030508113

KLEUREN ALS EEN NINJAG



LEREN LEZEN MET LEGO® BOEKEN

97890305080909789030508021 97890305081379789030508229 9789030508595

AVI
M4

Kai speelt samen met zijn vader een spel.

Ze zitten al dagen op de bank.

Meester Wu wil dat ze naar buiten gaan.

En hun krachten gaan oefenen. 

Alleen lukt het hem niet. 

Maar dan breekt er een bende boeven in…

Komen Kai en Ray nu wel van de bank af?

De LEREN LEZEN MET LEGO® BOEKEN-lijn 
maakt van oefenen met lezen een feestje! 
Ontdek alle beschikbare AVI-boeken 
op www.uitgeverijbillybones.nl 
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Avontuur | Gamen | Helden 

9789030508076 97890305082509789030508083 9789030508267 9789030508588

MAKKELIJK LEZEN MET LEGO® BOEKEN

LEKKER LEZEN MET LEGO® BOEKEN

9789030508045 9789030508069 9789030508601
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KERNTITEL 
KINDERBOEKENWEEK 

2022!
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