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Op de complete backlist geven we 10% extra korting. 

Op de nieuwe boeken uit deze catalogus geldt een aantrekkelijke staffel:

3 exemplaren van een titel: 44% korting

6 exemplaren van een titel: 46% korting

9 exemplaren van een titel: 48% korting 

20 exemplaren van alles nieuwe titels samen: 50% korting!

Er is een manier om een monster weg 

te jagen: je moet hem kietelen! 

Kietel hem overal, onder zijn voeten, onder 

zijn armen, in zijn buik, net zolang tot hij 

helemaal weg is. Doei doei, kietelmonster!

Dit boek is niet alleen een feest om naar te kijken en om voor te lezen, 

het helpt kinderen ook om over hun angst voor de nacht heen te komen.

Op een vrolijke manier verandert een lelijk monster stukje voor stukje 

in een vriendelijk nachtlandschap waarin het heerlijk rustig slapen is.

ÉDOUARD MANCEAU
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Paolo is het kinderboekenlabel 

van uitgeverij Aldo Manuzio

www.aldomanuzio.nl

Hé, lelijk monster!

Ik ben lekker toch 

niet bang van jou!

9 789082
545388

ISBN 978-90-82545-38-8 | NUR 273
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Eva Van der Linden

Een lees- en werkboek 

voor kinderen met autisme 

              en hun omgeving

MUST READ
voor iedereen die 

te maken heeft

 met kinderen 

met autisme

Dit lees- en verwerkingsboek wil een kind met autisme en zijn/haar naaste 

omgeving op verschillende manieren tot meer (zelf)inzicht brengen. Het 

verhaal over Stan geeft een inkijkje in het dagelijks leven van een kind met 

autisme. Daarnaast stimuleren de refl ectievragen op een ongedwongen 

manier een gesprek tussen het kind en een volwassene. 

Uniek en compleet (voor)leesboek dat autisme bespreekbaar maakt voor 

kinderen van ongeveer 6-12 jaar en hun omgeving.

Wat heeft dit boek te bieden?

inlevingsverhaal over een kind met autisme

refl ectie-/gespreksvragen 

ruimte voor creatieve verwerking

uitspraken van zowel jongens als meisjes met autisme

personaliseerbare tips voor leerkrachten en klasgenoten  

uitleg van autismespecialist Peter Vermeulen – Autisme Centraal

NUR 210 | ISBN 978-94-92600-24-0

9 789492 600240

Eva Van der Linden (1982, Antwerpen) 

is moeder van een zoon met autisme, ADHD en 

Gilles de la Tourette en auteur van Zoon met een 

gebruiksaanwijzing, Tussen trots en ergernis, 

Olala Chocola en Vic heeft een tic.

Een meisje tekent een rode deur en ontsnapt daardoor aan de verveling van een grijze wereld. Vaar met haar mee door een veneziaans koninkrijk, vliegt met haar tussen luchtschepen en over een oosterse stad. De woordenloze, kleurrijke pagina’s prikkelen de verbeeldingskracht en stimuleren tot het vertellen van een eigen verhaal. 

Over leven metArfid
Gesprekken met ervaringsdeskundigen en professionals over selectieve voedselweigering

Rita Maris

Karel Schoeman (1939) is een van de belangrijkste schrijvers van Zuid-Afrika. Hij studeerde taalkunde, trad toe tot de orde van 

de Franciscanen in Ierland, maar werd 
uiteindelijk geen priester. Zijn oeuvre 

omvat literaire fi ctie, geschiedkundige 
werken en biografi eën. 

Schoeman ontving diverse prijzen, 
waaronder driemaal de Hertzogprys, de 

hoogste literaire eer die een Afrikaanse 

schrijver kan verkrijgen. In 1995 werd hem 

deze prijs toegekend voor Dit leven. Voor 

ditzelfde werk ontving hij in 2009 in Frankrijk 

de Prix du Meilleur Livre Ëtranger. 

Bitter land waar ik ben geboren, schrale 
steengrond waar ze mijn graf zullen 

delven binnen het stapelmuurtje van 
de begraafplaats. Ik zou nog één keer 

zo door het slapende huis naar buiten 
willen lopen om afscheid van mijn leven 

te nemen; ik zou nog één keer naar buiten 

willen gaan om over het land uit te kijken, 

bij zonlicht en bij sterrenlicht, om het 
smalle paadje naar de begraafplaats 

achter de kam van de heuvel te volgen, 
tastend met mijn hand tussen de 

opgestapelde stenen van het muurtje 
dat eromheen ligt.

Karel Schoeman (1939)is een van de belangrijkste schrijvers van Zuid-Afrika. Hij studeerde taalkunde, trad toe tot de orde van 

de Franciscanen in Ierland, maar werd 

Dit leven is een prachtig geschreven, tot de verbeelding sprekend 

verslag van het leven van een vrouw die in het laatste deel van de 

negentiende eeuw in het Roggeveld woonde. 

Op haar sterfbed herinnert ze zich haar leven van afzondering 

en eenzaamheid en haar rol van getuige. Getuige van de 

gebeurtenissen in haar familie - de gevolgen van het toenemend 

aanmatigende gedrag van haar moeder: de verhouding 

tussen haar twee broers en de jonge vrouw die 

ze beiden beminden.

De aarzelende, haperende herinneringen van de vrouw zijn een 

poging om de onrechtvaardigheden te begrijpen (bijvoorbeeld 

het verjagen van ‘kleurlingen’ van land dat ze al generaties 

lang bewoonden) en om de geheimen te ontrafelen achter de 

gebeurtenissen die leidden tot de dood van een van haar broers. 

De roman is een delicaat en subtiel web van emoties, een verhaal 

van bijna hypnotische kracht die de lezer 

binnentrekt in dit leven.
- Juryrapport bij de toekenning van de 

Prix du Meilleur Livre Ëtranger.

Karel SchoemanDit leven
roman

Uitgeverij Aldo Manuzio 
bestaat in 2022  tien jaar. 

• Op de complete backlist geven we 10% extra korting. 

Op de nieuwe boeken uit deze catalogus geldt 

een aantrekkelijke staffel:

• 3 exemplaren van een titel: 44% korting

• 6 exemplaren van een titel: 46% korting

• 9 exemplaren van een titel: 48% korting 

• 20 exemplaren van alles nieuwe titels samen: 50% korting!

We vieren dat met extra korting 
voor de boekhandel!

We vieren dat met extra korting We vieren dat met extra korting 

Een
s t emu i t 

d e 
hemel

Sytse van der Veen

deze actiekorting geldt alleen bij gelijktijdige bestelling 

op aanbieding, tot uiterlijk 31 maart 2022.



10 Jaar Aldo Manuzio

Op de complete backlist geven we 10% extra korting. 

Op de nieuwe boeken uit deze catalogus geldt een aantrekkelijke staffel:

3 exemplaren van een titel: 44% korting

6 exemplaren van een titel: 46% korting

9 exemplaren van een titel: 48% korting 

20 exemplaren van alles nieuwe titels samen: 50% korting!
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Vrouwen met 
autisme

Bronja PRAZDNY

Bronja PRAZDNY

Bronja PRAZDNY

Veertien portretten 

in beeld en woord

Vrouwen met autisme

Tot enkele jaren geleden werd gedacht dat autisme typisch 

mannelijk was. Steeds duidelijker wordt dat autisme bij vrouwen 

en meisjes vrijwel net zo vaak voorkomt. Gemiddeld- tot 

hoogbegaafde vrouwen met autisme zijn doorgaans echter beter 

in het camoufl eren van hun “tekortkomingen” en nemen meer 

moeite zich aan te passen aan wat sociaal wenselijk is, waardoor 

ze relatief onopgemerkt door het leven kunnen gaan. Zelfs voor 

behandelaars zijn ze niet altijd makkelijk te herkennen, met alle 

gevolgen van dien. Want hun autisme mag dan misschien minder 

zichtbaar zijn, de problemen die deze vrouwen ervaren doen niet 

onder voor die van mannen met autisme.

In dit boek komt een dertiental vrouwen met autisme en een 

normale- tot bovengemiddelde intelligentie aan het woord. 

Hoewel de meerderheid van de geportretteerden een ogenschijnlijk 

normaal leven leidt met bijvoorbeeld studie, werk, gezin en eigen 

huishouden, moeten deze vrouwen onder de oppervlakte veel 

moeite doen zich staande te houden in een wereld boordevol 

prikkels. Dit boek laat zien hoe vrouwen met autisme hun plaats 

vinden in onze maatschappij. Een openhartig boek over een kwestie 

waar nog te weinig van bekend is.

Bronja Prazdny (1971) is journalist en 

schrijver. Ze woont in Groningen, is getrouwd 

en moeder van twee zoons.

NUR 770 | ISBN 978-94-91583-60-5
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Eva Van der Linden

Een lees- en werkboek 

voor kinderen met autisme 

              en hun omgeving

MUST READ
voor iedereen die 

te maken heeft

 met kinderen 

met autisme

Dit lees- en verwerkingsboek wil een kind met autisme en zijn/haar naaste 

omgeving op verschillende manieren tot meer (zelf)inzicht brengen. Het 

verhaal over Stan geeft een inkijkje in het dagelijks leven van een kind met 

autisme. Daarnaast stimuleren de refl ectievragen op een ongedwongen 

manier een gesprek tussen het kind en een volwassene. 

Uniek en compleet (voor)leesboek dat autisme bespreekbaar maakt voor 

kinderen van ongeveer 6-12 jaar en hun omgeving.

Wat heeft dit boek te bieden?

inlevingsverhaal over een kind met autisme

refl ectie-/gespreksvragen 

ruimte voor creatieve verwerking

uitspraken van zowel jongens als meisjes met autisme

personaliseerbare tips voor leerkrachten en klasgenoten  

uitleg van autismespecialist Peter Vermeulen – Autisme Centraal

NUR 210 | ISBN 978-94-92600-24-0

9 789492 600240

Eva Van der Linden (1982, Antwerpen) 

is moeder van een zoon met autisme, ADHD en 

Gilles de la Tourette en auteur van Zoon met een 

gebruiksaanwijzing, Tussen trots en ergernis, 

Olala Chocola en Vic heeft een tic.

Verleden 

In 2012 begonnen we een nieuwe uitgeverij met een 

breed fonds. Aanvankelijk werd onder het motto ‘single 

branding’ alles onder de naam Brevier uitgebracht. Na 

vijf jaar bleek die strategie niet goed genoeg te werken en 

gingen we de algemene markt bedienen onder de naam 

Aldo Manuzio. Onder die naam brengen we nog altijd 

een groeiend fonds van non-fictie – ook voor kinderen – 

originele prentenboeken en literaire fictie. Hoogtepunten 

waren o.a. de romans Mantel der liefde van Henrieke 

Groenwold, Dit leven van Karel Schoeman en 1795 van 

Dan Sleigh. Van de psychologietitels waren Vrouwen met 

autisme door Bronja Prazdny (acht drukken) en Overleven 

met ARFID (drie drukken in een half jaar) heel succesvol. 

We bleken goed in staat ook nichemarkten te bereiken. 

Het woordeloze prentenboek Op reis van Aaron Becker 

werd heel goed ontvangen, evenals Kietelmonster.

Heden

Inmiddels heeft Aldo Manuzio zijn plek onder de 

uitgevers gevestigd. Deze gevarieerde aanbieding bevat 

weer prachtige titels, waarvan ik er uit elk genre eentje 

uitlicht. De bundel interviews met homoseksuele 

gelovigen in de biblebelt zal ongetwijfeld aandacht in 

de media krijgen.  James Gordon Farrells Onlusten won 

de ‘lost’ Man Booker Prize van 1970. Die prijs sleepte hij 

met een ander boek ook al eens in de wacht. Daarmee 

heeft Farrel zijn schrijverstalent bewezen. Onder de vele 

mooie prentenboeken wijs ik in het bijzonder op Aap en 

Olli, een aantrekkelijk prentenboek waarin de drukke en 

de emotionele kant van kinderen naar voren komt. Dit 

eerste deel van een geplande serie heeft de potentie tot 

iets groots uit te groeien.

Toekomst

In 2022 beginnen we enthousiast aan een nieuw 

decennium. We gaan door met waar we goed in zijn: 

bijzondere non-fictie, literaire parels en originele 

prentenboeken. We hebben er alle vertrouwen in dat 

papieren boeken gelezen blijven worden en we zien er 

naar uit die boeken samen met u aan de man te brengen!

Pieter Rouwendal 

– uitgever

Een
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hemel

Sytse van der Veen
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Winnaar van de Lost 
Man Booker Prize

Voor Troubles werd Farre�  in 2010 de 
Lost Man Booker Prize toegekend, 
een publieksprĳ s voor boeken die om 
reglementaire redenen niet konden 
meedingen naar de Booker Prize van 1970.

"Een van de allergrootste 
romanschrĳ vers"

Als Farre�  niet op zo treurig jonge lee� ĳ d 
gestorven was, zou hĳ  vandaag de dag 
een van de a� ergrootste romanschrĳ vers 
in de Engelse taal zĳ n geweest. 
– Salman Rushdie

Resoneert met hedendaagse zowel als met 
historische gebeurtenissen. De kracht van 
Farre�  is dat hĳ  die ook overstĳ gt 
- Fintan O’Toole, The Irish Times

Een van de beste, origineelste romans 

die ik in lange tĳ d gelezen heb.

– The Reading Bug, april 2021
The Reading Bug

Mr. Farre�  verdient grote lof 
voor deze roman. 
– Times Literary Supplement

Winnaar van de Geo� rey 
Faber Memorial Prize

"Een geweldig boek" 

Dit is echt een geweldig boek. 
Farre�  gebruikt het hotel en 
zĳ n bewoners op een briljante 
manier als symbolen voor het 
instortende Britse wereldrĳ k. (…) 
– themordernnovel.org

"Het werk van een genie"
Het werk van een genie. (…) Een van 
de beste boeken van de tweede hel�  
van de twintigse eeuw. (…) Een tour 
de force… triest, tragisch en tegelĳ k 
bĳ zonder geestig. – Sam Jordison,
The Guardian.

"Na 3 keer lezen verveelt het nog niet"
Ik lees het nu voor de derde keer en opnieuw verveelt het me geen enkel moment. Rose Wild, The Times



manuzio

In de zomer van 1919, kort voordat de grote Overwinningsparade over Whitehall 

marcheerde, kwam de majoor uit het ziekenhuis om naar Ierland af te reizen en Angela 

Spencer als zijn bruid op te eisen. Althans, zo stelde hij zich dat voor, dat hij haar als zijn 

bruid ging opeisen. Toch was er niets definitiefs afgesproken.

 Toen hij in 1916 met verlof thuis was, had de majoor Angela leren kennen in 

Brighton, waar ze bij familie logeerde. Hij had nu niet meer dan een vage herinnering 

aan die tijd, versuft als hij was door het onophoudelijke, immense artilleriegebulder 

waardoor die periode hecht werd afgedicht, zowel ervoor als erna. Ze waren allebei 

lichtelijk hysterisch geweest – Angela, omringd als ze was door patriottisme, had 

wellicht het gevoel gehad dat ook zij iets persoonlijks te verliezen behoorde te hebben, 

de majoor dat hij minstens één reden behoorde te hebben om te willen overleven. Hij 

herinnerde zich verklaard te hebben dat hij voor haar zou terugkomen, maar verder wist 

hij niet veel meer. Het enige andere dat hem nog heel scherp voor de geest stond was 

dat hij afscheid van haar nam na afloop van een thé dansant, ’s middags in een hotel in 

Brighton. Ze hadden elkaar gekust achter een scherm van bladeren en toen hij daarbij 

zijn evenwicht wilde bewaren, had hij zijn hand stevig op een cactus gezet, zodat veel 

van zijn afscheidswoorden een onoprechte klank hadden gekregen. De spanning was zo 

groot geweest dat hij blij was geweest aan haar te kunnen ontkomezn. Misschien had de 

onderdrukte folterende pijn echter een verkeerde indruk van zijn gevoelens gegeven.

FRAGMENT

ONLUSTEN
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Ierse onlusten zijn door de Brexit weer heel actueel

Winnaar van de Lost Man Booker Prize

9 789492 600486

ISBN 9789492600486 | NUR 302 | Uitvoering Paperback met flappen  | Vertaling Rob van der Veer  | Omslag Flashworks

Omvang 448 p. | Formaat 13, 5 x 21 cm | Verschijnt juni 2022 | Prijs 24,99
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Kort na de eerste wereldoorlog reist de Engelse majoor Brendan Archer 

naar een Iers kustplaatsje, waar zijn verloofde in het Majestic Hotel 

woont, een immens, vervallen hotel dat eigendom is van haar vader. 

Archer kent haar nauwezlijks en het is hem eigenlijk niet duidelijk 

of ze inderdaad verloofd zijn. Ze onttrekt zich aan zijn gezelschap en 

overlijdt tenslotte. Maar Archer weet zich niet meer van het hotel los 

te rukken. Geleidelijk neemt hij de plaats in van de eigenaar, die steeds 

meer vervreemd van zijn omgeving raakt.  

Intussen komen de Ieren steeds meer in opstand tegen de Britse 

overheersing. Als de hoteleigenaar een opstandeling heeft 

doodgeschoten omdat hij het standbeeld van koningin Victoria 

wilde opblazen, moet hij vluchten. De majoor blijft achter, maar 

intussen maakt een jarenlang geknechte bediende aanstalten om 

het hotel in een vuurzee te veranderen. De laatste resterende oude 

dames, die ooit het grootste deel van de gasten uitmaakten, redden de 

majoor, inmiddels door opstandelingen gekneveld en op het strand 

ingegraven, nog net op tijd van een gruwelijke verdrinkingsdood. 

'Onlusten' is een geniale roman waarin elke 

gebeurtenis verwijst naar de troebele verhouding 

van Ierland en Engeland. 

J.G. Farrel

Onlusten

Rob van der Veer vertaalde eerder werk van o.a. André Brink, Philip Roth, John Banville, 

Damon Galgut en Nicole Krauss. 

J.G. Farrell (1935-1979) werd geboren in het Engelse Liverpool maar bracht zijn jeugd door in het 

Ierse Dublin. Hij werd beroemd door zijn Empire Trilogy waarin hij het afbrokkelen van het Britse 

wereldrijk beschrijft. Twee delen uit deze trilogie werden elk bekroond met de Man Booker Prize. 

Onlusten werd gepubliceerd in het jaar dat de gewapende strijd van de IRA begon.  
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9 789492 600479
ISBN  9789492600479 | NUR 302 |  Uitvoering Paperback met flappen |  Omslag Flashworks |  vertaling Marianne van Reenen

Omvang 160 p. | Formaat 14 x 21,5 cm | verschijnt mei 2022 |  Prijs 15,99

20.0000 exemplaren verkocht in Oostenrijk

De monnik die een legende werd
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Michael Köhlmeier (1949) is een van Oostenrijks meest succesvolle romanschrijvers. In 2018 trok 

hij internationaal de aandacht door bij de herdenking van de Holocaust in een rede voor het parlement 

regeringspartij FPÖ scherp te bekritiseren. 

Michael Köhlmeier 

De man die verloren 
dingen vindt

Het is het jaar 1231 en op een kloosterplein nabij Padua 

ligt de monnik Antonius te sterven. Duizenden mensen 

drommen samen om te zien hoe een heilige naar de 

hemel gaat. Maar niemand geeft hem ook maar een 

druppel water om zijn leed te verzachten.

De stervende Antonius ziet zijn leven aan zich 

voorbijtrekken. De mensen die hij ontmoet heeft, die 

hem geholpen of tegengewerkt hebben. Zijn ontdekking 

van de macht van het woord. Het geweld van zijn tijd en 

de vraag of hij daar met zijn woorden iets tegen bereikt 

heeft.

Köhlmeier maakt de lezer tot tijdgenoot van 

Antonius en schildert hem als een tegenbeeld van 

hedendaagse religieuze haatpredikers.

De actualiteit van deze briljante tekst ligt daarin dat 

hij Antonius in zijn menslievendheid als tegenpool van 

de haatpredikers, demagogen en godsdienststrijders 

van vandaag plaatst. 

– Christoph Schröder, Süddeutsche Zeitung 

voorbijtrekken. De mensen die hij ontmoet heeft, die 

De actualiteit van deze briljante tekst ligt daarin dat 

hij Antonius in zijn menslievendheid als tegenpool van 
De actualiteit van deze briljante tekst ligt daarin dat 

hij Antonius in zijn menslievendheid als tegenpool van 

de haatpredikers, demagogen en godsdienststrijders 

Tijdens het lezen van deze geconcentreerde, op ingehouden toon vertelde novelle ga je maar al te graag naast Antonius op het harde plaveisel liggen om je een tijdje door Köhlmeiers zachtmoedigheid mee te laten voeren.-Wiebke Porombka, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

hedendaagse religieuze haatpredikers.

Tijdens het lezen van deze geconcentreerde, op ingehouden toon vertelde novelle ga je maar al te graag naast 
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9 789492 433909

Christine Stam en Ineke de Jong 

Homo in 
de biblebelt

Dimensie 
onbekend

nur 301 | isbn 978-94-92433-17-6

Tijdens haar vakantie op het tropische eiland Tierra gaat 

Sunny, die plantenkunde studeert, het oerwoud in om onbekende 

plantensoorten te zoeken. Op een van haar tochten belandt ze in een 

grot, waar ze de holbewoner Abel aantreft. 

Hij woont daar al zijn hele leven en is nog nooit buiten geweest. 

Sunny ziet het als haar taak om hem ervan te overtuigen dat het 

leven buiten de grauwe grot beter is dan erin. Ze vertelt hem 

over de wind, het gras en de zon, maar tegen haar verwachting in 

veroorzaakt dit juist dat Abel almaar meer tevreden wordt 

met zijn eigen kille leefomgeving. Zal Sunny erin slagen 

Abel uit zijn grot te krijgen? 

Dimensie onbekend is een originele vertelling 

met een diepere laag. Een roman waarin de christelijke 

boodschap geraffineerd natuurlijk is verwerkt.

Aandacht voor homo’s die zowel door de maatschappij 
als door de kerk vergeten dreigen te worden

Uit de kast gekomen, in de kerk gebleven

ISBN  9789492433909 | NUR 740 / 401 |  Uitvoering Paperback |  Omslag Brainstorm

Omvang 224 p. | Formaat 13, 5 x 21 cm | verschijnt mei 2022 |  Prijs 19,99

Voorlopig omslag. Op het definitieve omslag prijken de portretten van de geïnterviewden
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Homo’s en de biblebelt. Een 

combinatie die ongemakkelijk 

aanvoelt. Worden homo’s in de zware 

kerken niet onderdrukt en in de kast 

gehouden? Kunnen homo’s daar wel 

zichzelf zijn?

In Homo in de Biblebelt worden dertien 

homo’s geïnterviewd die uit de kast 

kwamen, maar in de kerk bleven. Hoe 

was het voor hen om te ontdekken 

dat ze homo zijn? Hoe werd er 

door de gelovige familie en door de 

kerk gereageerd toen ze uit de kast 

kwamen? Welke invloed heeft hun 

homoseksualiteit op de beleving 

van hun geloof, en andersom: welke 

invloed heeft hun geloof op de 

beleving van hun homoseksualiteit? 

En hoe denken zij eigenlijk zelf over 

de Nashville verklaring?

Dit boek brengt mensen voor het 

voetlicht van wie velen het bestaan 

niet eens vermoeden.

Aan het woord komen onder andere 

Dustin Burggraaf, predikant in de 

Hersteld Hervormde Kerk, Herman 

van Wijngaarden, werkzaam bij de 

hervormd-gereformeerde jeugdbond, 

en Henry Bax, leerkracht op een 

reformatorische basisschool. 

De geïnterviewden worden 

gefotografeerd door Sjaak 

Verboom, bekend van de 

tentoonstelling 'Bij ons in de 

biblebelt.'

Christine Stam en Ineke de Jong

Homo in de biblebelt

Christine Stam en Inneke de Jong schreven dit boek vanuit hun  

persoonlijke betrokkenheid bij homo's in de kerk.
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De twee kanten van een kind in een warm en herkenbaar verhaal

Het begin van een nieuwe serie!

9 789492 600516

ISBN  9789492600516 | NUR 273 |  Uitvoering Gebonden

Omvang 24 p. | Formaat 15 x 15 cm | verschijnt april 2022 |  Prijs 14,99
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“In het verhaal komt heel duidelijk naar 

voren hoe je als kind kan reageren op zoiets 

als een feestje, een gebeurtenis met zoveel 

prikkels. Wat het met je doet en kan doen. 

– Anniek Benjamens, pedagoog

“Voelt als een warm bad. "

–Jorrieke Kroeze, praktijk 
voor hooggevoelige kinderen

Aap en Olli besluiten een feest te vieren. Terwijl Aap de wildste plannen heeft, 

voelt Olli de druk toenemen. Wordt het wel een leuk feest?

Aap en Olli vieren feest vertelt over een aap en een olifant, twee dieren maar 

in feite één karakter. Aap en Olli laten twee duidelijk verschillende en vaak 

tegengestelde kanten van een kind zien: een sterk gedreven kant en een 

gevoelige kant. In hun avonturen komen ze andere dieren tegen, met elk een 

typische houding: aarzelend, autoritair, grappend, liefdevol. Wat doet dit met 

Aap en Olli? 

Het boek vertelt een mooi en warm verhaal over iets 

alledaags als een feestje vieren op een manier die zowel 

ouders als kinderen raakt. 

Gabriela Aguirrezábal en Steven Lemain

Aap en Olli vieren feest

voor hooggevoelige kinderenalledaags als een feestje vieren op een manier die zowel 

ouders als kinderen raakt. 

 Gabriela Aguirrezábal (1980) en Steven Lemain (1985) zijn 

partners en ouders van twee kinderen. De mooie momenten die het 

ouder zijn meebrengt, maar ook de eigen zoektocht naar hoe om te 

gaan met de moeilijke momenten, zijn inspiratie geweest voor dit 

boek.

Gabriela Aguirrezábal en Steven Lemain
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Prentenboek van een bekroond duo

Een nieuw avontuur van Amos Muis

9 789492 600493

ISBN  9789492600493 | NUR 274 |  Uitvoering gebonden

Omvang 40 p. | Formaat 23,5 x 21,5 cm| verschijnt mei 2022 |  Prijs 14,99

Philip en E
rin Stead   A

m
os M

uis  blijft een  dagje thuis

nur 274 | isbn 978-94-92600-43-1

9 789492 600431

ISBN 978-94-92600-43-1

Tekst Philip C. Stead
Illustraties: Erin E. Stead

Dit boek was volgens de New York 
Times en Publishers Weekly het beste 
prentenboek van 2010. Het werd bekroond 
met de Caldecot Medal, de meest 
prestigieuze prijs voor 
prentenboeken in de VS.

Philip en Erin 
Stead zijn allebei 
schrijver en 
illustrator.
Ze maakten 
dit boek samen. 

Amos Muis neemt elke ochtend de bus naar zijn werk in de dierentuin. 
Met de olifant speelt hij schaak, met de schildpad doet hij een hardloopwedstrijd 
(de schildpad wint altijd). En de verlegen pinguin? Daar zit hij gewoon een 
poosje zwijgend naast. Op een dag wordt Amos ziek. Zijn dierenvrienden 
missen hem enorm en verzinnen er wat op!
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Amos Muis, de vriendelijke dierentuinhouder, is heel attent en altijd op tijd. Maar als hij tot ’s avonds laat een verrassing voor zijn dierenvrienden 

heeft voorbereid, mist hij de bus en komt hij te laat in de dierentuin. Nu moet hij zijn werk inhalen en heeft hij geen tijd meer voor de verrassing! 

Gelukkig komen zijn goede vrienden hem opnieuw te hulp en kan Amos hen alsnog verrassen met iets heel bijzonders.

Philip en Erin Stead

Amos Muis mist de bus

Philip en Erin Stead zijn allebei schrijver en illustrator. Ze 

maakten dit boek samen. Van Philip verscheen eerder Een huis voor 

vogel, wat door Publishers Weekly werd uitgeroepen tot het beste 

prentenboek van 2012. Amos Muis blijft een dagje thuis werd bekroond 

met de Caldecott medal.
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Voor alle kleine kliederaars aan tafel

Hilarisch en herkenbaar

9 789492 600509

ISBN  9789492600509 | NUR 273 |  Uitvoering gebonden

Omvang 40 p. | Formaat 23,5 x 21,5 cm| verschijnt mei 2022 |  Prijs 14,99
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Entä sopiiko  

lautanen pyllyn alle?

 Ei RANE, ei!

Guus Gorrilla zit aan tafel in zijn kinderstoel. Kan hij die erwt in zijn 

neus stoppen? En dat worstje in zijn oor? Een bord staat ook leuk op 

zijn hoofd. En met een mes kun je prima aan je tenen krabben.

Dit boek zal veel vrolijkheid en herkenning opleveren bij kinderen en 

ouders. En het is een prima middel om te praten over wat je met eten 

moet doen.

Hannamari Ruohonen

Netjes eten Guus!

Hannamari Ruohonen werd 

geboren in Finland, waar ze werkt 

als grafisch kunstenaar, illustrator 

en kinderboekenauteur. Ze heeft 

ongeveer 30 prentenboeken en 

kinderboeken geïllustreerd, waarvan 

er acht geheel van haarzelf zijn. 

Zij ontving voor haar werk diverse 

prijzen.
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Leuk voor kinderen, inspirerend voor volwassenen

Een ideaal boek voor coronatijd

9 789492 600523

ISBN  9789492600523 | NUR 274 |  Uitvoering gebonden

Omvang 32 p. | Formaat 22,5 x 27,5 cm  | verschijnt februari 2022 |  Prijs 14,99
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Wat moet je doen met een probleem? Je kunt proberen het te ontwijken, maar dat lukt niet. Negeren helpt 

ook niet. Als je er voor wegkruipt groeit het slechts. 

Maar wie een probleem beetpakt en onder ogen ziet, ontdekt dat ieder probleem de mogelijkheid biedt om 

te groeien en om er iets moois uit voort te laten komen.

Kobi Yamada en Mae Besom komen na het succes van Wat moet je doen met een idee opnieuw met een boek 

dat kinderen zich graag voor laten lezen en dat volwassenen inspirerend vinden. 

Kobi Yamada en Mae Besom

Wat moet je doen 
met een probleem?

Kobi Yamada  is president van Compendium Life Inspired en 

auteur van New York Times bestseller boeken.

Mae Besom is een van de bekendste illustratoren uit China. Ze 

illustreert voor uitgevers wereldwijd en werkt voornamelijk met 

potlood en aquarel.
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Tom Diesbrock
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Eva Van der Linden

Een lees- en werkboek 
voor kinderen met autisme 

              en hun omgeving

MUST READ
voor iedereen die 

te maken heeft
 met kinderen 
met autisme

Dit lees- en verwerkingsboek wil een kind met autisme en zijn/haar naaste 

omgeving op verschillende manieren tot meer (zelf)inzicht brengen. Het 

verhaal over Stan geeft een inkijkje in het dagelijks leven van een kind met 

autisme. Daarnaast stimuleren de refl ectievragen op een ongedwongen 

manier een gesprek tussen het kind en een volwassene. 

Uniek en compleet (voor)leesboek dat autisme bespreekbaar maakt voor 

kinderen van ongeveer 6-12 jaar en hun omgeving.

Wat heeft dit boek te bieden?

inlevingsverhaal over een kind met autisme

refl ectie-/gespreksvragen 

ruimte voor creatieve verwerking

uitspraken van zowel jongens als meisjes met autisme

personaliseerbare tips voor leerkrachten en klasgenoten  

uitleg van autismespecialist Peter Vermeulen – Autisme Centraal

NUR 210 | ISBN 978-94-92600-24-0

9 789492 600240

Eva Van der Linden (1982, Antwerpen) 

is moeder van een zoon met autisme, ADHD en 

Gilles de la Tourette en auteur van Zoon met een 

gebruiksaanwijzing, Tussen trots en ergernis, 

Olala Chocola en Vic heeft een tic.

Een Armeense soldaat 
in het Ottomaans-Turkse 
leger tijdens de genocide

Y E R V A N T 
A L E X A N I A N

Niet

Een kritiek op het 
academisch nihilisme

John van der Horst

Over leven 
metArfid

Gesprekken met 
ervaringsdeskundigen 

en professionals 
over selectieve 

voedselweigering

Rita Maris

Eva Van der Linden

Thijs lust geen ijs 

NUR 210 | ISBN 978-94-92600-24-0

9 789492 600240

Een lees- en praatboek 
voor kinderen met ARFID  
en hun omgeving

Rita Maris

R
ita M

aris

Thijs 

ijs 
lust geen

Backlist
Agnes had twee zonen. De jongste vertrok naar een ver land. 

Iedereen zegt dat hij dood is, maar Agnes weet dat hij 

op een dag terug zal komen.

Op een dwaaltocht door de stad ontmoet ze de dakloze Luca. 

Wanneer hij hoort van Agnes’ verlangen naar de terugkeer 

van haar zoon, dringt hij behendig haar leven binnen.

Is hij misschien de zoon die verloren was 

en nu is teruggevonden?

Het gemeste kalf

9 789492 600011

ISBN 978-94-92600-01-1NUR 301 | ISBN 978-94-92600-01-1

Een klop op de deur. Hij hoort het niet. 

Nog een klop, maar hij blijft slapen.

Zachtjes duwt ze de deur open en gluurt 

naar binnen, naar de bobbel onder de 

dekens. Ze glimlacht, ze heeft het niet 

gedroomd. Voorzichtig sluit ze de deur.

Op blote voeten staat ze daar, ze heeft haar 

nachtpon nog aan, haar tanden staan nog 

in het glas naast de spiegel. Ze wilde alleen 

maar even kijken. Zich ervan vergewissen 

dat hij er nog is. Dat hij haar niet opnieuw 

verlaten heeft.

Ze schuifelt terug naar haar slaapkamer 

en gaat zitten op de rand van haar bed. 

En wacht.

annet buurman (Schiedam, 1962) 

studeerde rechten en werd vervolgens 

psychiatrisch verpleegkundige.

Inmiddels werkt ze als bibliotheek-

assistent in een Nederlandstalige 

bibliotheek in Brussel.BacklistCatharina 
IJzelenberg

De 
aanwezige

alrik, het tienjarige zoontje van Carel en Clara, 
overlijdt. Ze stellen de pijn van het verlies uit, zelfs jaren later. 
Clara zoekt nieuwe wegen terwijl Carel alles in zijn leven onder 
controle probeert te houden. Zus Kathleen en broer Mees 
verliezen in zekere zin ook hun ouders. Onbewust is Alrik altijd 
aanwezig, evenals de verschillende manieren waarop hun ou-
ders met het verlies omgaan. Ontroerend is de liefde en trouw 
van het gezin. Omdat ze elkaar nodig hebben, om Alrik en om 
de liefde zelf.
Kathleen wil geen kinderen, maar haar man wel. Ze vecht tegen 
het verlangen om uit haar voorspelbare leventje te stappen. 
Mees vindt de vrouw van zijn leven, die hem laat vallen als 
blijkt dat hij geen kinderen kan krijgen. Hij zoekt liefde bij een 
prostituee.
Door een incident zien de gezinsleden onder ogen hoezeer het 
verlies van Alrik hun leven nog steeds beïnvloedt en proberen 
ze met elkaar een nieuwe start te maken. Catharina IJzelenberg 
weet de thematiek in de kern te raken zonder dat haar verhaal 
zwaar wordt. De aanwezige is een roman over het leren verdra-
gen van verlies, over onmacht en opnieuw beginnen, en over de 
uitdagingen binnen een relatie in moeilijke omstandigheden.

Catharina IJzelenberg woont in Zwolle. In 
2017 publiceerde ze Het ruisen van de zee.

ISBN 978 94 926 003 70  |  NUR 301
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eBacklistVrouwen met 

autisme
Bronja PRAZDNYBronja PRAZDNYBronja PRAZDNY

Veertien portretten 
in beeld en woord

Vrouw
en met autism

e

Tot enkele jaren geleden werd gedacht dat autisme typisch 
mannelijk was. Steeds duidelijker wordt dat autisme bij vrouwen 
en meisjes vrijwel net zo vaak voorkomt. Gemiddeld- tot 
hoogbegaafde vrouwen met autisme zijn doorgaans echter beter 
in het camoufl eren van hun “tekortkomingen” en nemen meer 
moeite zich aan te passen aan wat sociaal wenselijk is, waardoor 
ze relatief onopgemerkt door het leven kunnen gaan. Zelfs voor 
behandelaars zijn ze niet altijd makkelijk te herkennen, met alle 
gevolgen van dien. Want hun autisme mag dan misschien minder 
zichtbaar zijn, de problemen die deze vrouwen ervaren doen niet 
onder voor die van mannen met autisme.

In dit boek komt een dertiental vrouwen met autisme en een 
normale- tot bovengemiddelde intelligentie aan het woord. 
Hoewel de meerderheid van de geportretteerden een ogenschijnlijk 
normaal leven leidt met bijvoorbeeld studie, werk, gezin en eigen 
huishouden, moeten deze vrouwen onder de oppervlakte veel 
moeite doen zich staande te houden in een wereld boordevol 
prikkels. Dit boek laat zien hoe vrouwen met autisme hun plaats 
vinden in onze maatschappij. Een openhartig boek over een kwestie 

waar nog te weinig van bekend is.

Bronja Prazdny (1971) is journalist en 

schrijver. Ze woont in Groningen, is getrouwd 

en moeder van twee zoons.

NUR 770 | ISBN 978-94-91583-60-5BacklistAnnet Buurman | novelle

De worsteling van 
Meneer Wang

13.99 14.99

18.99 20.-

29.99 15.5014.99 14.99

10.- 19.9919.99 12.99
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Een ander land
KAREL SCHOEMAN

Kunst van het 
hoogste niveau 
j.m. coetzee

in het woord  
vooraf

ROMAN

Karel Schoeman (1939) 

is een van de belangrijkste 

schrijvers van Zuid-Afrika. 

Hij studeerde taalkunde, 

trad toe tot de orde van 

de Franciscanen in Ierland, maar werd 

uiteindelijk geen priester. Zijn oeuvre 

omvat literaire fi ctie, geschiedkundige 

werken en biografi eën. 

Schoeman ontving diverse prijzen, 

waaronder driemaal de Hertzogprys, de 

hoogste literaire eer die een Afrikaanse 

schrijver kan verkrijgen. In 1995 werd hem 

deze prijs toegekend voor Dit leven. Voor 

ditzelfde werk ontving hij in 2009 in Frankrijk 

de Prix du Meilleur Livre Ëtranger. 

Bitter land waar ik ben geboren, schrale 

steengrond waar ze mijn graf zullen 

delven binnen het stapelmuurtje van 

de begraafplaats. Ik zou nog één keer 

zo door het slapende huis naar buiten 

willen lopen om afscheid van mijn leven 

te nemen; ik zou nog één keer naar buiten 

willen gaan om over het land uit te kijken, 

bij zonlicht en bij sterrenlicht, om het 

smalle paadje naar de begraafplaats 

achter de kam van de heuvel te volgen, 

tastend met mijn hand tussen de 

opgestapelde stenen van het muurtje 

dat eromheen ligt.

Karel Schoeman (1939)

is een van de belangrijkste 

schrijvers van Zuid-Afrika. 

Hij studeerde taalkunde, 

trad toe tot de orde van 

de Franciscanen in Ierland, maar werd 

Dit leven is een prachtig geschreven, tot de verbeelding sprekend 

verslag van het leven van een vrouw die in het laatste deel van de 

negentiende eeuw in het Roggeveld woonde. 

Op haar sterfbed herinnert ze zich haar leven van afzondering 

en eenzaamheid en haar rol van getuige. Getuige van de 

gebeurtenissen in haar familie - de gevolgen van het toenemend 

aanmatigende gedrag van haar moeder: de verhouding 

tussen haar twee broers en de jonge vrouw die 

ze beiden beminden.

De aarzelende, haperende herinneringen van de vrouw zijn een 

poging om de onrechtvaardigheden te begrijpen (bijvoorbeeld 

het verjagen van ‘kleurlingen’ van land dat ze al generaties 

lang bewoonden) en om de geheimen te ontrafelen achter de 

gebeurtenissen die leidden tot de dood van een van haar broers. 

De roman is een delicaat en subtiel web van emoties, een verhaal 

van bijna hypnotische kracht die de lezer 

binnentrekt in dit leven.

- Juryrapport bij de toekenning van de 
Prix du Meilleur Livre Ëtranger.

Karel Schoeman

Dit leven
roman
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se uitdagings aan die suidpunt van Afrika.se uitdagings aan die suidpunt van Afrika.se uitdagings aan die suidpunt van Afrika.

William van Reede van Oudshoorn is ’n goewerneur se seun, William van Reede van Oudshoorn is ’n goewerneur se seun, William van Reede van Oudshoorn is ’n goewerneur se seun, 
met ’n belangrike plek in die Kaapse regering. Sy lewe is ordelik, met ’n belangrike plek in die Kaapse regering. Sy lewe is ordelik, met ’n belangrike plek in die Kaapse regering. Sy lewe is ordelik, 

aangenaam, welgesteld, met sy woning, Saasveld, ’n paar goeie aangenaam, welgesteld, met sy woning, Saasveld, ’n paar goeie aangenaam, welgesteld, met sy woning, Saasveld, ’n paar goeie 
vriende en sy groeiende kosmopolitiese dorpie. Toe bring die see vriende en sy groeiende kosmopolitiese dorpie. Toe bring die see vriende en sy groeiende kosmopolitiese dorpie. Toe bring die see 
hom iets wat hy lank ontbeer het: die liefde van ’n vrou. Maar in hom iets wat hy lank ontbeer het: die liefde van ’n vrou. Maar in hom iets wat hy lank ontbeer het: die liefde van ’n vrou. Maar in 
die winter van 1795 breek storms oor die land, waarin William die winter van 1795 breek storms oor die land, waarin William die winter van 1795 breek storms oor die land, waarin William 
veel verloor wat hy gedink het syne was. Behalwe sy volgehoue veel verloor wat hy gedink het syne was. Behalwe sy volgehoue veel verloor wat hy gedink het syne was. Behalwe sy volgehoue 

verset teen verraad en vreemde oorheersing.verset teen verraad en vreemde oorheersing.verset teen verraad en vreemde oorheersing.

Sytse van der Veen | novelle

EilandBacklist
Een meisje hoort een nieuwe klasgenoot lachen, en de lach 

van deze Abjater zal haar altijd bijblijven, haar hele leven lang, 

omdat er een overweldigend gevoel van vrijheid en geluk in 

doorklinkt. Zelf is ze niet alleen arm en onaanzienlijk, maar als 

ze zingt, klink dat ook nog eens als het gebalk van een ezel. 

Al jong moet ze als dienstmeisje gaan werken. Aanvankelijk 

zorgt ze voor kinderen van welgestelde dorpsbewoners, later 

zijn het vooral ouderen die ze tot hun levenseinde verzorgt. 

Dan wordt ze bij het sterfbed van Abjater geroepen. Bij de 

confrontatie met zijn naderende sterven probeert ze met haar 

ezelsstem de angst weg te zingen, en dan barst Abjater opnieuw 

in lachen uit – met onbedoelde gevolgen.

“Zo mooi dat je na lezing direct opnieuw wilt beginnen.” 

De Volkskrant over De expeditie naar de baobab (*****)

wilma stockenström (1933) 

is een van Zuid Afrika’s meest 

vooraanstaande auteurs en acteurs. 

Ze schreef gedichten, romans en 

toneelstukken en speelde diverse 

fi lmrollen. Haar werk werd 

viermaal bekroond.

9 789492 600059

ISBN 978-94-92600-05-9NUR 302 | ISBN 978-94-92600-05-9

Abjater die 
zo lachte

Abjater die 
zo lachte

Abjater die 

Ik ging de achtste klas uit, 

hij was op school gebleven en toen ik 

terugkwam naar het dorp, zat hij op de 

middelbare school en daarna werd hij 

boer. Maar ik wist dat de zonnestraal en 

de grafwezens en vooral de betekenis van 

de lach waarover ik nooit met één woord 

heb gerept, ik wist dat alles met mekaar te 

maken had, ik was alleen maar te 

dom om het uit te pluizen.
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10.-
10.-
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9789492600271

De onthoofde 
haan

9789492433275

De hemeltuin

9789492600219
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9789492600318

Spaanse gaai
9789491583377

Op reis
9789492600394

Een stem uit 
de hemel

9789491583841

Terug
9789491583636

Zoektocht
9789492600110

Een steen 
voor Sacha

9789492600165

Van mij!
9789492600097

Illa’s 
vrienden

9789492600455

Muis Mies en 
het hospice

Hans Werkman | novelle

Spaanse gaai
Een meisje tekent een rode deur en ontsnapt daardoor aan de 

verveling van een grijze wereld. Vaar met haar mee door een 

veneziaans koninkrijk, vliegt met haar tussen luchtschepen en 

over een oosterse stad. De woordenloze, kleurrijke pagina’s 

prikkelen de verbeeldingskracht en stimuleren tot het 

vertellen van een eigen verhaal. 

E e n
s t e m
u i t 
d e 
h e m e l

Sytse van der Veen
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www.tafelberg.com
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Muis Mies
en het hospice

Lianne Biemond & 
Corrie van der Spek

Meneer Kabouter is niet erg aardig. Niet voor de 
lezertjes en niet voor de dieren en ook niet tegen een heks. 

Maar daarmee begaat hij een grote vergissing...

In dit grappige prentenboek zijn de lezers direct in 
gesprek met de personen in het boek. Ze leren waar de 
tuinkabouters vandaan komen, maar vooral dat je nooit 

maar dan ook nooit je manieren moet vergeten.

M
eneer Kabouter

9 789492 600196

ISBN 978-94-92600-19-6NUR 274  |  ISBN 978-94-92600-19-6

Paolo is het kinderboekenlabel 
van uitgeverij Aldo Manuzio
www.aldomanuzio.nl
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9789492600226

Danda

9789492600127

De maan-
diefstal

9789492600196

Meneer 
Kabouter
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9789492600158

De laatste 
perzik

9789492600103

De verwende 
prinses

9789492600387

Dingen van 
ver

9789492600332

Dit is mijn 
drol!

9789082545388

Kietelmonster
9789492600295

Hoe de mug 
een olifant 
werd

9789492600448

Weltrusten 
nu!

9789492600073

Een bos

9789492600431

Amos Muis 
blijft een 
dagje thuis

9789082545371

Wat moet je 
doen met een 
idee?

9789492600035

Dat lust ik 
niet!

9789492600066

Jij en ik, ik 
en jij

TEKST
DAVE EGGERS

ILLUSTRATIE

KELLY MURPHY

Er is een manier om een monster weg  
te jagen: je moet hem kietelen! 
Kietel hem overal, onder zijn voeten, onder 
zijn armen, in zijn buik, net zolang tot hij 
helemaal weg is. Doei doei, kietelmonster!

Dit boek is niet alleen een feest om naar te kijken en om voor te lezen, 

het helpt kinderen ook om over hun angst voor de nacht heen te komen.

Op een vrolijke manier verandert een lelijk monster stukje voor stukje 

in een vriendelijk nachtlandschap waarin het heerlijk rustig slapen is.

ÉDOUARD MANCEAU
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Paolo is het kinderboekenlabel  
van uitgeverij Aldo Manuzio
www.aldomanuzio.nl

Hé, lelijk monster!
Ik ben lekker toch 
niet bang van jou!

9 789082 545388

ISBN 978-90-82545-38-8 | NUR 273

Marc Martin

Er was eens een bos…
Maar toen kwamen mensen bomen 

omhakken, tot er bijna geen één meer 
over is. Zou dat wel goed gaan?

9 789492 600073

ISBN 978-94-92-60007-3
NUR 273 | ISBN 9789492600073

Backlist
Philip en E

rin Stead   A
m

os M
uis  blijft een  dagje thuis

nur 274 | isbn 978-94-92600-43-1

9 789492 600431

ISBN 978-94-92600-43-1

Tekst Philip C. Stead
Illustraties: Erin E. Stead

Dit boek was volgens de New York 
Times en Publishers Weekly het beste 
prentenboek van 2010. Het werd bekroond 
met de Caldecot Medal, de meest 
prestigieuze prijs voor 
prentenboeken in de VS.

Philip en Erin 
Stead zijn allebei 
schrijver en 
illustrator.
Ze maakten 
dit boek samen. 

Amos Muis neemt elke ochtend de bus naar zijn werk in de dierentuin. 
Met de olifant speelt hij schaak, met de schildpad doet hij een hardloopwedstrijd 
(de schildpad wint altijd). En de verlegen pinguin? Daar zit hij gewoon een 
poosje zwijgend naast. Op een dag wordt Amos ziek. Zijn dierenvrienden 
missen hem enorm en verzinnen er wat op!
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What do you do with an idea?
Especially an idea that’s different,

or daring, or just a little wild?

Do you hide it? Walk away from it?

Do you pretend it isn’t yours?

This is the story of one brilliant idea 

and the child who helps to bring it into

the world. As the child’s confidence

grows, so does the idea itself. And then,

one day, something amazing happens.

This is a story for anyone, at any age,

who’s ever had an idea that seemed

a little too big, too odd, too difficult.

It’s a story to inspire you to welcome

that idea, to give it some space to grow,

and to see what happens next. Because

your idea isn’t going anywhere. In fact,

it’s just getting started.

Kobi Yamada is the creator of many

inspiring gift books and ideas as well as the

president of Compendium, a company of amazing

people doing amazing things. He happily lives with

the love of his life and their two super fun kids in

the land of flying salmon where he gets to believe

in his ideas all day long. He thinks he just might

be the luckiest person on the planet.

Mae Besom began her career as a character 

designer in Sichuan, China after graduating from 

the Sichuan Fine Arts Institute. She then decided to 

embrace her love of illustration and now works as 

a full-time children’s illustrator. She uses traditional

media—both pencil and watercolor—to create

texture and light within her enchanting illustrations.

What do ideas become? Big things, brave things, smart

things, silly things, good things. Things like stories, artwork,

journeys, inventions, communities, products, and cures.

Everything you see around you was once an idea.

So what will become of         idea? Now that’s up to you.

A011502005

spine:
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Kobi Yamada (tekst)          Mae Besom (illustraties)Backlist
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Miguel Tanco

Kinderen leren niet alleen van 
hun vader, maar vaders leren ook 
van hun kinderen! Met vreemde 
mensen praten bijvoorbeeld, 
of spelen. Op je woorden letten, 
en vergeven. 

De boodschap van dit boek is 
dat een kind tegen zijn vader 
kan zeggen: “Ook al ben ik klein, 
ik help jou om te groeien.”

Paolo is het kinderboekenlabel van 
Aldo Manuzio • aldomanuzio.nl 9 789492 600066

NUR 273 | ISBN 978-94-92600-06-6
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