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Original title: De jongen en de walvis | Binding: Hardback | Trim size: 24.5 x 32.7 cm | Extent: 40 pages | Age: 4+ 

There was a boy who liked to spend all his time alone.

But one day he fell asleep…

In dreamlike images, Linde Faas tells the story of a chance 

meeting between a boy and a giant whale. The encounter 

makes the boy realise how wonderful it is to have:

Someone to play with

Someone to explore with

Someone to be in awe of

… to have a friend.

A lovely moving picture book that makes one long to 

read it over and over again… and to have a friend like the 

whale.

Linde Faas graduated with honours at the art academy 

of Breda, the Netherlands. She works as an artist and an-

imator of cartoons, and internationally as an illustrator. 

For  Lemniscaat she illustrated, among other books, the 

non- fiction titles Cola Fountains and Splattering Paint Bombs 

and Spurting Arteries and Flooding Oceans with Jesse Goos-

sens, which have been translated into Chinese, English and 

 Turkish. She also illustrated several children’s books by Pieter 

Koolwijk, see page 13.

www.lindefaas.nl

A delightful story about a 
majestic friendship

Rights sold: 

English Worldwide (Lemniscaat Ltd)

Linde Faas

The Boy and the Whale

picture book

Watch the book trailer

http://www.lindefaas.nl
https://www.youtube.com/watch?v=dHUelPjxFFw
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Original title: Ik neem je mee | Binding: Hardback | Trim size: 24.5 x 32.7 cm | Extent: 40 pages | Age: 4+ 

Linde Faas

Come With Me 

Linde Faas, a virtuoso of humorous drawing, surprises, 

amazes and enchants her readers with her picture book 

debut Come With Me.

A girl enters the bedroom of a boy carrying a balloon, 

drawing paper and pencils. Did he just wake up? Is he 

having a lazy day? Is he ill? You can make up your own 

story in this wordless picture book. 

Let your imagination guide you while the children are 

whirled around the world – by the big balloon and their 

fantasy – past tropical birds and winter landscapes full of 

penguins, and from a colourful underwater world to a 

vibrant green jungle, until it is time to return home.

A book that will inspire thousands of stories: about 

reality and fantasy, about adventures and friendship, 

about the magic of drawing – the possibilities are endless.

A magnificent wordless picture book debut.

No words are needed in 
this flight of fantasy

Linde Faas graduated with honours at the art academy 

of Breda, the Netherlands. She works as an artist and an-

imator of cartoons, and internationally as an illustrator. 

For  Lemniscaat she illustrated, among other books, the 

non- fiction titles Cola Fountains and Splattering Paint Bombs 

and Spurting Arteries and Flooding Oceans with Jesse Goos-

sens, which have been translated into Chinese, English and 

 Turkish. She also illustrated several children’s books by Pieter 

Koolwijk, see page 13.

www.lindefaas.nl

Watch the book trailer

picture book

Rights sold: 

English Worldwide (Lemniscaat Ltd)

http://www.lindefaas.nl
https://www.youtube.com/watch?v=-tld72WRcvI
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Original title: Draken zijn niet te koop | Binding: Hardback | Trim size: 23,4 x 34  cm | Extent: 32 pages | Age: 4+

Tjibbe Veldkamp & Alice Hoogstad

Dragons Are Not For Sale 

Back at home, Ezzy got out his Almanac of All Animals 

and looked under the letter D. Then he put on a warm 

sweater, strapped on his largest backpack and started 

climbing the bare mountain.

Three days passed.

When Ezzy descended from the bare mountain he 

was no longer wearing his sweater and his backpack was 

bursting at the seams.

What is Ezzy carrying with him? What is he up to?

Tjibbe Veldkamp tells the comical story of Ezzy and the 

spoiled boy next door, Preston. Preston keeps all sorts of 

animals, but he doesn’t really care for them. Ezzy loves 

animals, but Preston won’t let him near them.

But Ezzy’s got a plan!

With glorious illustrations, Golden Paintbrush-winner 

Alice Hoogstad paints the story of Ezzy and his egg. A book 

to be devoured by anyone who loves Tjibbe Veldkamp, 

Alice Hoogstad, animals and dragons. And who feels that 

spoiled little brats should be taught a lesson they won’t 

forget in a hurry…

Tjibbe Veldkamp (b. 1962) was working in psychology when 

he took part in a story competition and won. Veldkamp is now 

a well-known champion of the picture book, but he has also 

written a number of titles for older children. With Alice Hoog-

stad he also made the acclaimed picture book Bert, Get off the 
Crane!
www.lindefaas.nl

When dragons come in handy

Alice Hoogstad (b. 1957) has illustrated numerous inter-

nationally published children’s and picture books, some of 

which have been turned into animation films. Her work has 

also been exhibited in museums. Monster Book was her first 

solo project with Lemniscaat, and it promptly won the most 

prestigious illustrator’s award of the Netherlands, the Golden 

Paintbrush.

Watch the book trailer

Rights sold:

Chinese: (Tomorrow)

Danish: (Turbine)

English (Lemniscaat)

Faroe: (Islands Bokadeildin)

Frisian: (Afuk)

Italian: Il (Castello)

Japanese: (Froebel-kan Co.)

Korean: (Danchu Publishing Company)

Swedish: (Bokforlaget Opal AB)

DRAGONS

FOR SALE
are 
not

Lemniscaat

picture book

Rights sold: 

English Worldwide (Lemniscaat Ltd)

http://www.lindefaas.nl
https://www.youtube.com/watch?v=K5za9UcJVBc
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Original title: Stop! Monsters! | Binding: Hardback | Trim size: 24.5 x 32.7 cm | Extent: 32 pages | Age: 4+ 

Mark Janssen

Stop! Monsters!

Mark Janssen is a master in creating worlds where 

everything is possible. Previously we joined two brothers 

on a dinosaur hunt in a magical forest in Dinos Don’t 

Exist and travelled the oceans on the back of a giant turtle 

in Island.

This time Mark Janssen invites us to help two sisters 

who want to get rid of a trolley full of what seems to be 

rubbish. But on their way, big scary monsters try to stop 

them… 

What are these terrifying creatures after?

Will the girls manage to defy them?

Find out in this thrilling, fun picture book, that features 

just one word: Stop!

The Dutch daily newspaper NRC found the perfect 
word to describe Mark Janssen’s picture books: ‘Wow!’

Mark Janssen (b. 1974) studied at the Academy for Visual 

Arts in Maastricht. He has illustrated more than 500 books 

for children and adults. Lemniscaat published his first picture 

book Nothing Happened, which was enthusiastically received 

internationally, followed by Dinos Don’t Exist and Island.

WWW.markjanssen.COM 

What would you do if a 
monster crosses your path?

Two sisters set out to get rid of a trolley full of rubbish.

But on their way, big scary monsters try to stop them… 

What are these terrifying creatures after?

Will the girls manage to defy them?

Find out in this thrilling, fun picture book, that features 

just one word:
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Rights sold: 

English Worldwide (Lemniscaat Ltd)

Rights sold:

Danish (Turbine)

English Worldwide  

(Lemniscaat Ltd)

German (Fischer)

Italian (Il CAstello)

Korean (GimmYoung)

Spanish (Fondo de Cultura 

Económica)

Ukranian (Ranok)

Turkish (Can Çocuk Yayinlari)

Rights sold:

English Worldwide  

(Lemniscaat Ltd)

French (La Martinière)

German (Fischer)

Italian (Il Castello)

Korean (GimmYoung)

Rights sold:

Catalan (Editorial Flamboyant)

Chinese (Tomorrow Publishing 

House)

Danish (Turbine)

English Worldwide  

(Lemniscaat Ltd)

German (Fischer)

Italian (Il Castello)

Korean (GimmYoung)

Macedonian (Skaznuvalka)

Nepalese (Kathalaya)

Spanish (Editorial Flamboyant)

Turkish (Can Çocuk Yayinlari)

picture book

Watch the book trailer

http://WWW.markjanssen.COM  
https://www.youtube.com/watch?v=3E1TSwYr0fI
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Original title: Tijger | Binding: Hardback | Trim size: 23,9 x  29,9 cm | Extent: 56 pages | Age: 4+

Jan Jutte

Tiger

When Josephine returns to town after a walk in the woods, 

a tiger strolls along with her. For a moment she’s not sure 

what to do, but then she decides to take him home.

And after their initial fright, it’s not just Josephine 

but the whole town that becomes very fond of Tiger. But 

however much they all love him, Tiger must return to the 

place where he belongs. And Josephine will take him there.

When she returns from her stunning journey to the 

Indian jungle, the town seems rather dull and grey without 

Tiger. Fortunately, a new friend awaits her in a small 

alleyway…

Three-time winner of the Golden Brush Award [best 

illustrator], Jan Jutte applies his characteristic style to 

paint a passionate picture book, in which the mutual 

affection between the Old Lady and Tiger radiates from 

every page. Everyone would want to have a Tiger like that. 

But everyone will also understand that real friends let each 

other live where they are most at home.

Whoever looks at the illustrations is immediately drawn 

into the tale of Josephine and her tiger, and will begin to 

tell the story…

Jan Jutte is an illustrator of numerous picture books. He al-

ready won the Golden Brush Award three times, including for 

the Lemniscaat A hat for the moon by Sjoerd Kuyper. 

WWW.JANJUTTE.NL

Friendship can take  
the oddest of forms

Rights sold:

English worldwide (Lemniscaat Ltd)

Jan Jutte

Lemniscaat

TIGER

picture book

Watch the book trailer

http://WWW.JANJUTTE.NL
https://www.youtube.com/watch?v=caPufDOgtvU&t=1s
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Original title: Slaap kindje slaap | Binding: Hardback | Trim size: 25,5 x 21,5 cm | Extent: 32 pages | Age: 0+

Marijke ten Cate

Lullabies

You’re never too young to start with books!

That’s why Lemniscaat launched a picture book for 

new-born infants. Every parent in the Netherlands, upon 

showing a birth certificate or birth card of his or her child, 

is presented with this lovely picture book.

Warm, cosy pictures represent twelve well-known 

children’s songs and lullabies. What better way to start 

your life than sitting on your (grand) parent’s lap, listening 

to him or her sing and looking at the painted world of 

Marijke ten Cate?

Every foreign publisher is invited to find their own 

songs to go with the images, and so to introduce the new-

born infants of their country to the world of picture books, 

once  their eyes and ears have opened…

Marijke ten Cate (b. 1974) graduated from the School of 

Arts in Kampen. She illustrates both picture books and non- 

fiction, and shares her knowledge through self-developed 

courses. The colours in Ten Cate’s illustrations are as lively 

and bright as she is. Her picture books have been translated 

into Chinese, Danish, English, German, Italian and Japanese.

A picture book to sing out loud

Marijke ten Cate

Lemniscaat

picture book

Rights sold:

English worldwide (Lemniscaat Ltd)

Watch the book trailer

https://www.youtube.com/watch?v=VEFS2MMG_tI&t=2s
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Original title: Prutje | Binding: Hardback | Trim size: 21.5 x 14.3 cm | Extent: 264 pages | Age: 10+ 

Pieter Koolwijk & Linde Faas

Goo

Life is hard for Hens: just like his father, mother and sister, 

he spends all day working in the dirty and dangerous 

factory in return for just a handful of change. It is a life 

of Dickensian gloom.  The only bright spot is his little 

brother Walm, who can’t quite keep up with everyone else. 

A cheerful boy, but not exactly helpful when you’re trying 

to evade the factory supervisor’s attention – especially 

when you forget to take him to the toilet in time.

One morning Hens decides he has had enough, and 

runs away. But Walm follows in his tracks, and they are 

soon joined by an annoying and obstinate girl oddly 

named Five. She has heard of a land where everything is 

much prettier, and for lack of a better option the three of 

them set off... 

Pieter Koolwijk sketches two worlds that are miles 

apart, both literally and metaphorically. But is life really 

better in a land where everything is better, if it is away 

from your own family? And who on earth is this character 

named Jool?

A wonderful story, beautifully illustrated by Linde Faas, 

which reminds one of classics like The Wizard of Oz and 

the fairy tales by Andersen.

Pieter Koolwijk’s stories always explore the outer reaches 

of reality. He came to fame in the world of juvenile literature 

with his books about Flea and Spikey. These were followed by 

Ben’s Boat, for which he won the Flag & Pennant Award, and 

Boss of the World.

WWW.PIETERKOOLWIJK.NL

Linde Faas graduated from the Academy of Fine Arts in 

Breda (cum laude). She works as an artist and animator 

of cartoons, and internationally as an illustrator. She also 

 illustrated Pieter Koolwijk’s Flea and Spikey and Ben’s Boat.

WWW.LINDEFAAS.NL

Will Hens find the world of his dreams? 
A refreshing, Koolwijky quest

‘Among authors of children’s literature, few can rival 
Pieter Koolwijk’s ability to grasp and convey how 
children think. In his books, just like in children’s 
fantasy worlds, the impossible becomes possible, 
without raising as much as an eyebrow.’

– Leidsch Dagblad

‘A look inside Peter Koolwijk’s head would probably 
reveal a motley procession of colourful characters with 
just as many fantastical scenarios.’

– Dagblad van het Noorden

OGO

PRUTJE

Illustrated by   van Linde Faas

M
et illustraties van Linde Faas

lemniscaat

lemniscaat

Pieter Koolwijk 

Pieter Koolw
ijk 

Het leven van Hens is zwaar: van vroeg tot laat werkt
hij in de smerige, gevaarlijke fabriek voor een honger -
loon. Het enige lichtpuntje in zijn leven is Walm, zijn
broertje, dat niet helemaal met de rest kan meekomen.
Walm is vrolijk – maar ook lastig als je uit het zicht van
de fabrieksopzichters wilt blijven, vooral als je vergeet
hem op tijd naar de wc te brengen.

Op een ochtend heeft Hens er genoeg van. Hij loopt
weg. Maar Walm volgt hem en al snel sluit zich een
eigenwijs meisje bij hen aan. Zij heeft gehoord van een
land waar alles veel mooier is, en bij gebrek aan beter
gaan ze met z’n drieën op zoek…

‘Mooi, Hens! Mooi!’ Walm
schudde me heen en weer. Geen
idee wat er met hem aan de hand
was, maar blijkbaar was het erg
dringend. 

Langzaam ging ik overeind zit-
ten. Mijn rug voelde aan alsof hij
zo door midden kon breken en ik
trilde over heel mijn lijf. Koud. 
Opnieuw knipperde ik met mijn
ogen. Het licht was nog steeds te
scherp. 

‘Kijk!’ riep Walm. Maar ik zag
vrij weinig. Alles was omgeven
door wazig, fel licht, met daarin
een kleine donkere schaduw die
heen en weer sprong. Na nog een
paar keer knipperen en wrijven,
kreeg ik mijn zicht een beetje
terug. 

Het was licht. Heel erg licht.
Veel lichter dan ik gewend was. 
En vooral heel anders. Meer
kleur, minder prutje en de rook
was bijna verdwenen. Hier en
daar waaierde er een plukje 
voorbij, maar verder niet. Het
smaakte hier zelfs anders. Als ik
met mijn tong mijn lippen aan-
raakte, proefde ik niet dezelfde
viezigheid als thuis. Overal sta-
ken plukken gras tussen het puin
vandaan. Niet verdord, of bijna
vergaan. Nee, felgroen gras. 

Het leek alsof de wereld tot
leven was gekomen.

www.lemniscaat.nl

P I E T E R  KO O LW I J K (1974) brak
door in de kinderboekenwereld met

zijn boeken
over Vlo en
Stiekel. Daarna
volgden Bens
boot, waarvoor
hij een Vlag &
Wimpel kreeg,
en Baas van de
wereld. Met zijn
verhalen wil hij

de fantasie van zijn lezers prikkelen
en ze een wereld laten zien vol
vreemde figuren, grappige situaties
en onverwachte mogelijkheden. 

WWW.PIETERKOOLWIJK.NL

L I N D E  FA A S (1985) studeerde
cum laude af aan de kunstacade-

mie van Breda.
Ze werkt als
animator, 
illustrator en
kunstenares.
Eerder illus-
treerde zij van
Pieter Koolwijk
Vlo en Stiekel 
en Bens boot.

WWW.LINDEFAAS.NL

www.lemniscaat.nl
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illustrated fiction

Read the first chapter

English Worldwide 

Rights available

Rights sold:

Danish: (ABC Forlag)

French: (Bayard Editions)

German: (Oetinger)

Portugese: (Martins Fontes 

Editora (Brazil))

Turkish: (Alfakitap)

Rights sold:

French: (Bayard Editions)

Turkish: (Alfakitap)

 

English Worldwide 

Rights available

Rights sold:

Turkish: (Can Çocuk Yayinlari)

P I E T E R  K O O L W I J K  &  
L I N D E  F A A S

P
ieter K

oolw
ijk 

•
V

lo en Stiekel

L E M N I S C A A T

L E M N I S C A A T

Pieter Koolwijk (1974) wil door
zijn verhalen de fantasie van zijn lezers
prikkelen en ze een wereld laten zien
vol vreemde figuren, grappige situaties
en onverwachte mogelijkheden. Zijn
eerste korte fantasyverhaal stuurde hij
in 2008 naar de Paul Harland Prijs, en
meteen kreeg hij er de Tolkien Aan-
moedigingsprijs voor. Zijn verhalen
werden daarna gepubliceerd in ver-
schillende tijdschriften, en voor het
korte verhaal ‘Onder Invloed’ ontving
hij in 2009 de Unleash Award. 

Vlo en Stiekel is zijn eerste kinderboek.

www.pieterkoolwijk.nl

Linde Faas (1985) studeerde cum
laude af aan de kunstacademie van
Breda. Ze werkt als animator van teken-
films, illustrator en kunstenares. 

Vlo en Stiekel is haar eerste boek bij
Lemniscaat.

www.lindefaas.nl

Floris is niet zo dapper, best wel
klein en elke dag wordt hij gepest
door Arjan. Floris heeft geen
enkele reden om vrolijk te zijn,
vindt hijzelf. Tot er op een dag een
piepklein meisje met felrood haar
de klas komt binnenlopen. Stiekel.

Zij trekt zich van niemand iets
aan. Ze eet haar boterhammen
terwijl ze op haar kop staat, danst
zomaar over het schoolplein en
vertelt de meest wonderlijke ver -
halen. Samen ontdekken Floris en
Stiekel dat Arjan een groot geheim
heeft, en belanden daardoor in
een geheimzinnig avontuur.

Sp ikyFlea
and

Sp iky
Flea

and
P I E T E R  K O O L W I J K  &

L I N D E  F A A S

L E M N I S C A A T

Part II
Pieter Koolwijk

BENS
BOAT 

Illustrations by Linde Faas

www.lemniscaat.nl www.lemniscaat.nl
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Giel wist ook wel dat het niet helemaal normaal was om een
graf in je tuin te hebben, maar toch… Hij was er juist blij mee.

In de tuin van Giel staat een houten zeilboot. Dat is het
graf van zijn broer Ben, die op een dag bij het oversteken
niet naar links keek (of rechts). Giel en zijn ouders vinden
het fijn dat Ben zo toch nog dicht bij hen is. Maar de
buren – de familie Azijn en de familie Oorwurm – denken
er anders over. Ze schakelen de politie in en zélfs een
ambtenaar om het graf weg te krijgen.

De vader van Giel verbouwt ondertussen vrolijk zijn
huis, dat er steeds merkwaardiger uit begint te zien. 
Hij heeft een plan…

‘Pieter Koolwijk combineert zijn liefde voor 
fantasie feilloos met zijn gevoel voor humor 
en dat is tot in je tenen voelbaar.’ 
– Happymoms

pieter  koolwi jk (1974) wil door 
zijn verhalen de fantasie van zijn lezers
prikkelen en ze een wereld laten zien vol
vreemde figuren, grappige situaties en 
onverwachte mogelijkheden. Hij debu-
teerde in 2012 met Vlo & Stiekel, dat een
inter nationaal succes werd.

De pers over Vlo & Stiekel :

‘ goed geschreven, prachtig geïllustreerd
en toont weer eens duidelijk aan dat je
fantasie grenzeloos is, als je er maar voor
open staat.’ 
– Noordhollands Dagblad

‘Pieter Koolwijk doet iets wat maar weinig
Nederlandstalige kinderboekenschrijvers
doen: hij flirt met fantasy. De mix van rea-
lisme en sprookjesachtige elementen
werkt hier uitstekend.’ 
– Trouw

linde  faas (1985) studeerde cum
laude af aan de kunstacademie van
Breda en werkt sindsdien als illus -
trator en animator. Ze debuteerde bij
Lemnis caat met haar illustraties voor 
Vlo & Stiekel van Pieter Koolwijk, en
maakte daarna onder meer de
prentenboeken Sinterklaas slaat een
jaartje over met Susanna Wiersma en
Feestmaal voor de koning met Marlies
Verhelst. In Duitsland illustreert Linde
het werk van Paul Biegel. 

De pers over Vlo & Stiekel :

‘Linde Faas heeft Pieters – van zichzelf
al levendige – verhaal nóg bruisender
gemaakt… een topduo.’ 
– FantasyWereld

BO - Bens Boot_Opmaak 1  08/03/2019  15:17  Pagina 1

http://WWW.PIETERKOOLWIJK.NL 
http://WWW.LINDEFAAS.NL
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Goo.pdf
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Original title: Portiek Zeezicht | Binding: Hardback | Trim size: 21.5 x 14.3 cm | Extent: 160 pages | Age: 10+ 

Annejan Mieras

Portico Sea View

Fenna and her mother live in a flat dwelling in town. 

Her father has stayed behind in their countryside house, 

nursing his perpetual headache and being hypersensitive. 

Fenna has to build a new life here, and then it doesn’t help 

to have a bully like Tess in her class and to have impossible 

homework assignments to do.

Fortunately, there are the other inhabitants of the flat: 

the inquisitive Bakker sisters, the students, the undertaker 

and his wife, the Polish Janek, and since recently there’s 

the mysterious Benedict. So there is lots to discover 

outside her front door – especially since there are odd 

things going on. All sorts of things simply disappear, while 

Benedict receives letters from prison. Janek seems a bit 

too interested in her mother, and then every Wednesday 

afternoon an angry girl is at the door…

Fenna finds herself with more than enough to do!

Annejan Mieras has written an extremely cheerful 

children’s book that leaves the reader desiring more, much 

more.

Annejan Mieras studied architecture at Delft University of 

Technology, where she graduated on a design for a primary 

school. That might have been a sign of things to come: after 

fifteen years working in architecture she switched to educa-

tion. She has been a teacher at a  Waldorf school for over ten 

years now. Portico Sea View is her debut.

A heart-warming debut 
about friendship and family

Portico
Sea View

Annejan Mieras

L E M N I S C A A T

L E M N I S C A A T
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Portiek

Fenna woont met haar moeder in een portiekflat. Haar
vader zit in hun oude huis vooral hoofdpijn te hebben
en gevoelig te zijn. Dus Fenna moet het hier maar zien te
redden. En dat is nog niet zo makkelijk met een pestkop
als Tess in de klas en een onmogelijke huiswerkopdracht.

Gelukkig zijn er de mensen van de portiek: de
nieuwsgierige zussen Bakker, de studenten, de begra -
fenis ondernemer en zijn vrouw, de Poolse Janek die in
de kassen werkt, verhuizer Sjaak en sinds kort de
mysterieuze Benedict. Daar valt genoeg te beleven!

Er gebeuren namelijk vreemde dingen in de portiek…

illustrated fiction

Read the first chapter

English Worldwide 

Rights available

https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Portico-Sea-Side.pdf
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Original title: Kameel weet het zeker | Binding: Hardback | Trim size: 25.4 x 17.8 cm | Extent: 120 pages | Age: 7+ 

Lenneke Westera & Peter-Paul Rauwerda

Camel Knows for Sure

One morning, Camel wakes up to discover that he is far 

away from his home in the desert… He has been taken to a 

zoo in a country where it’s cold and grey. He feels terribly 

alone – even though there are other camels around.

But then one day a little boy comes to his enclosure. His 

name is Vos and he has banana peels for Camel – a camel’s 

favourite snack. 

Vos and Camel understand each other well…

Across the fence of the enclosure, a special friendship 

grows between Vos and Camel. Vos decides to help 

Camel escape. He takes him home and lets him stay in 

the garden shed. From there they need to travel back 

to Egypt. And they must take along the urn containing 

Grandpa’s remains. Because Egypt was the country that 

Vos’s favourite grandfather loved best.

Lenneke Westera’s story reads like a dream. It warms you 

up inside, but is also a gentle tearjerker. With drawings to 

delight in for hours, by Peter-Paul Rauwerda.

Lenneke Westera spent many years working in health care 

and the equestrian world before she decided to devote her-

self to her greatest passion of all: writing children’s books. 

 Lemniscaat published her debut, Sheep and Goat, and earlier 

this year her book The Mice.

Peter-Paul Rauwerda is a jack of many trades. In daily 

life he works as a maths teacher, but he is also a fantastic 

illustrator: see for instance the picture book published by 

 Lemniscaat, The Day the Sun Didn’t Rise and Shine by Mirjam 

Enzerink, or The Stargazers by Beatrijs Oerlemans. And he is a 

marvellous author too, immediately winning the Dioraphte 

Literatour Award for his debut, The Nine Rooms, also pub-

lished by Lemniscaat. 

WWW.PPRAUWERDA.NL

How a camel and a young boy 
become best friends
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Lemniscaat www.lemniscaat.nl

peter-paul rauwerda is een duizendpoot. 

In het dagelijks leven is hij wiskundeleraar. 

En naast schitteren als illustrator – denk 

aan het bij Lemniscaat verschenen pren-

tenboek De dag dat de zon geen zin had met 

Mirjam Enzerink of De sterrenkijker met 

Beatrijs Oerlemans – excelleert hij ook als 

auteur. Voor zijn bij Lemniscaat verschenen 

debuut, De negen kamers, won hij direct de 

Dioraphte Literatour-publieksprijs. 

www.pprauwerda.nl

lenneke westera werkte jarenlang in de 

gezondheidszorg en de paardenwereld voor 

ze zich stortte op haar grote liefde: het 

schrijven van kinderboeken. Ze debuteerde 

bij Lemniscaat met Schaap en Geit. In 2018 

verscheen De muizen.

www.lennekewestera.nl

CAMEL
Knows for Sure

illustrated fiction

Read the first chapter

English Worldwide Rights available

http://WWW.PPRAUWERDA.NL
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Camel-Knows-for-Sure.pdf
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Original title: Hoe ik per ongeluk een boek schreef | Binding: Hardback | Trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 148 pages | Age: 12+ 

Annet Huizing

How I Accidentally Wrote a Book

Katinka wants to be a writer. The stories simply appear in 

her head. But she doesn’t know how to put them on paper. 

That’s why, one day, she takes the plunge and knocks on 

the door of Lidwien, a famous writer who lives across the 

street. Lidwien is willing to give Katinka writing tips, in 

exchange for help in the garden.

Lidwien asks Katinka all sorts of questions about what 

reading and writing mean to her. She teaches her how to 

formulate and how to observe, and Katinka writes and 

rewrites her life. It’s her way of dealing with the fact that 

her mother died some years ago, and her father is in love 

or is having a midlife crisis, or both.

Meanwhile, Katinka hears more and more about Lidwien’s 

own life, which is also worth writing down. As a special 

friendship develops, Katinka learns about life in general, 

and almost accidentally writes a whole book.

 ‘Something of everything and all in perfect balance. A 
book that doesn’t fit into any of the pigeon holes and 
therefore ought to be on every shelf in the bookshops. 
Annet Huizing has done [...] the most impossible thing 
of all.’

 – Jury report, Slate Pencil Jury 2015

‘Tight prose. […] Sensible, often funny, and moving at 
just the right moments.’ 

– Trouw 

Annet Huizing lives in Utrecht. She lives on the water, likes 

to cycle through the polder, plays the accordion, gardens, 

keeps (and loves) toads and is an award-winning children’s 

book writer. 

WWW.ANNETHUIZING.NL/ENGLISH-ANNET-AND-HER-BOOKS

A compelling children’s book and 
writing course in one

HOW I  
ACCIDENTALLY

WROTE A  
B OOK
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L E M N I S C A A T Hoe ik per ongeluk een boek schreefW W W . L E M N I S C A A T . N L

A N N E T  H U I Z I N G leeft op het water,
tuiniert, houdt (van) padden,
schrijft voor kinderen en stapelt
olifanten. Hoe ik per ongeluk een
boek schreef is haar eerste boek
bij Lemniscaat.
WWW.OLIFANTENSTAPELEN.NL

Katinka wil schrijfster worden. De verhalen komen zomaar
op in haar hoofd, maar ze weet niet goed hoe ze ze op papier
moet zetten. Ze klopt aan bij haar overbuurvrouw Lidwien,
een beroemd schrijfster. 

Terwijl ze samen kruiden planten, het tuinpaadje
aanstampen en de oude wilg snoeien, leert Lidwien Katinka
over show, don’t tell en kill your darlings. 
En Katinka begint te schrijven. Over haar vader die verliefd
is of een midlifedinges heeft, over zijn nieuwe vriendin
Dirkje, en over haar moeder, die overleed toen Katinka drie
was maar die ze nu pas echt begint te missen. 

Ondertussen heeft Lidwien haar eigen worsteling. Want
zal ze ooit nog een nieuw boek schrijven? Terwijl er een
bijzondere vriendschap tussen de twee ontstaat, leert
Katinka om te kijken naar wat áchter personages zit. En
schrijft ze per ongeluk een boek. 

‘Niet alleen een sterk kinderboek over rouw verwerking,
maar tegelijkertijd een inspirerende schrijfcursus. […] 
De toon is nuchter, vaak geestig en op de juiste 
momenten ontroerend.’ – Trouw

‘Een vloeiende en lichtvoetige roman met echte mensen 
en thema’s die ertoe doen.’ – jaapleest.nl

Dat was het dus! Het maakt
niet uit waarover je schrijft. Het
gaat erom hóé je het opschrijft.
En toen wist ik waar ik over zou
schrijven. Ik zou schrijven over
hoe Dirkje in ons leven is geko-
men. Ja, dat ging ik doen. Ik
gooide de theedoek in een hoek,
klapte mijn laptop open en
stroopte mijn mouwen op. Maar
mijn vingers bleven op de toet-
sen liggen en weer keek ik naar
die knipperende cursor. Als ik
over Dirkje zou schrijven, moest
ik eerst opschrijven dat mijn
moeder er niet meer is, en ver-
tellen over mijn vader en Kalle,
over ons huis en dat we nooit
aan tafel eten. Ik moest bij het
begin beginnen. Maar waar
begon het begin? Er was eens
een meisje in Hilversum?

‘

’
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L E M N I S C A A T Hoe ik per ongeluk een boek schreefW W W . L E M N I S C A A T . N L

A N N E T  H U I Z I N G leeft op het water,
tuiniert, houdt (van) padden,
schrijft voor kinderen en stapelt
olifanten. Hoe ik per ongeluk een
boek schreef is haar eerste boek
bij Lemniscaat.
WWW.OLIFANTENSTAPELEN.NL

Katinka wil schrijfster worden. De verhalen komen zomaar
op in haar hoofd, maar ze weet niet goed hoe ze ze op papier
moet zetten. Ze klopt aan bij haar overbuurvrouw Lidwien,
een beroemd schrijfster. 

Terwijl ze samen kruiden planten, het tuinpaadje
aanstampen en de oude wilg snoeien, leert Lidwien Katinka
over show, don’t tell en kill your darlings. 
En Katinka begint te schrijven. Over haar vader die verliefd
is of een midlifedinges heeft, over zijn nieuwe vriendin
Dirkje, en over haar moeder, die overleed toen Katinka drie
was maar die ze nu pas echt begint te missen. 

Ondertussen heeft Lidwien haar eigen worsteling. Want
zal ze ooit nog een nieuw boek schrijven? Terwijl er een
bijzondere vriendschap tussen de twee ontstaat, leert
Katinka om te kijken naar wat áchter personages zit. En
schrijft ze per ongeluk een boek. 

‘Niet alleen een sterk kinderboek over rouw verwerking,
maar tegelijkertijd een inspirerende schrijfcursus. […] 
De toon is nuchter, vaak geestig en op de juiste 
momenten ontroerend.’ – Trouw

‘Een vloeiende en lichtvoetige roman met echte mensen 
en thema’s die ertoe doen.’ – jaapleest.nl

Dat was het dus! Het maakt
niet uit waarover je schrijft. Het
gaat erom hóé je het opschrijft.
En toen wist ik waar ik over zou
schrijven. Ik zou schrijven over
hoe Dirkje in ons leven is geko-
men. Ja, dat ging ik doen. Ik
gooide de theedoek in een hoek,
klapte mijn laptop open en
stroopte mijn mouwen op. Maar
mijn vingers bleven op de toet-
sen liggen en weer keek ik naar
die knipperende cursor. Als ik
over Dirkje zou schrijven, moest
ik eerst opschrijven dat mijn
moeder er niet meer is, en ver-
tellen over mijn vader en Kalle,
over ons huis en dat we nooit
aan tafel eten. Ik moest bij het
begin beginnen. Maar waar
begon het begin? Er was eens
een meisje in Hilversum?

‘

’
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Rights sold: 

French (Syros)

German (Mixtvision)

Greek (Kalendis publishers)

Hungarian (Pozsonyi Pagony)

Italian (La Nuova Frontiera)

Korean (Toto Books)

Russian (Albus Korvus)

Slovenian (Zalozba Zala)

Taiwanese (CoHerence media)

Turkish (Genç Destek)

Vietnamese (Kim Dong)

middle grade

Nominated for the Premio Strega 2019!

Full English translation available

http://WWW.ANNETHUIZING.NL/ENGLISH-ANNET-AND-HER-BOOKS
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Original title: Joe en ik | Binding: Paperback | trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 208 pages | age: 15+

Joe and Me
It is Joe’s last masterful move: when he learns that his life 

is almost over, he takes his son Woelie on a long train trip. 

It will be a trip to get to know each other. It will be a trip 

to help Woelie get his act together. It will be a trip to say 

goodbye.

We read the story from Woelie’s perspective. He starts 

writing the story of Joe and himself after Joe has died. 

He speaks directly to us, readers, and starts over and 

over again, searching for the right anecdote, the right 

beginning, and the right way to pay tribute to his father.

Since his mother was admitted to a facility, Woelie 

and his father ran a typical male household. They were 

silent for more than they talked, but there was always an 

unconditional bond of trust and they enjoyed each other’s 

company in silence.

Before Joe became ill, Woelie sat at home for months. 

At first he just stayed in because it was easier than going 

to school and explaining for the umpteenth time why he 

didn’t do his homework. But as time passed, he found it 

increasingly difficult to face the world outside.

It didn’t really matter to Woelie, however; he liked his 

life in isolation. He filled his days watching RailAway over 

and over again, a dvd-series about train travels throughout 

Europe. Until tragedy struck.

When Joe and Woelie start their memorable last 

RailAway tour of Europe, their bond becomes increasingly 

tighter - as their final parting comes rapidly closer.

Mireille Geus is an individual writing coach. She has 

written numerous children’s books for a range of publishers. 

Her juvenile novel Piggy won the most prestigious Dutch 

children’s literature award, de Gouden Griffel, and was 

nominated for the Deutsche Jugendliteraturpreis. Joe and Me 

is her first ya novel. 

www.mireillegeus.nl

Original title: Dans! | Binding: Hardback | Trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 166 pages | Age: 10+ 

Dance!

Maxime’s dad is the best dad in the world. He was born 

in Russia. As the most prominent dancer of his ballet 

company, he travels around the world. Everybody loves 

him. And above all, he is the sweetest father one could 

imagine.

But sometimes having a perfect father isn’t easy. 

Maxime also loves to dance, but she is convinced she’ll 

never be as good as her dad – and she doesn’t want to 

disappoint him…

One day Maxime gets very lucky: she is selected to 

audition for a famous ballet school together with her best 

friend and dancing partner Lev.

As her father is on tour in Russia, Maxime and her 

mother decide not to tell him the big news. But will 

Maxime be able to keep her secret if she speaks to her 

father on the phone? And even more important: if she is 

really honest to herself… does she really want to devote 

her life to ballet?

All events come to an exciting climax when Maxime’s 

father suddenly returns home, earlier than expected…

Mireille Geus has written a heart-warming story 

about parental love, uncertainties and the importance of 

following your dreams.

How do you follow your own dreams,  
as the daughter of a famous father? 

MIREILLE        GEUS

LEMNISCAAT

LEMNISCAAT

Maxime heeft de beste vader van de wereld. 

Hij is topdanser en reist de hele wereld rond 

met zijn balletgezelschap. Dat is niet altijd 

makkelijk voor Maxime: ze danst zelf ook en 

is ervan overtuigd dat ze nooit zo goed kan 

worden als hij. 

Dan mag ze auditie doen bij een beroemde 

balletopleiding. Maxime en haar moeder 

besluiten om haar vader niets over de auditie 

te vertellen. Maar kan ze wel zo’n groot 

geheim bewaren? En wil ze echt haar leven 

wijden aan de dans?

Een onverwachte gebeurtenis brengt 

Maximes leven in een stroomversnelling…

MIREILLE GEUS  studeerde 

Nederlands aan een 

lerarenopleiding. Haar 

hele leven schrijft ze al, van 

toneelstukken tot een scène 

voor Sesamstraat en boeken 

voor allerlei uitgeverijen.  

Als schrijfcoach helpt ze 

schrijvers hun verhaal en 

stem te vinden. Haar jeugd

boek Big werd bekroond  

met een Gouden Griffel.
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MIREILLE GEUS

JOE 
& ME

LEMNISCAAT

Het is de laatste magistrale zet van Joe, als

hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft:

met zijn zoon Woelie op reis gaan. Om elkaar

te leren kennen. Om Woelie op eigen benen

te zetten. Om afscheid te nemen.

Tijdens een laatste Rail Away-tour door

Europa wordt de verbondenheid van Woelie

en Joe steeds groter. En terwijl ook het 

afscheid dichterbij komt, leren ze zichzelf, 

elkaar en de wereld kennen.

Maanden later beschrijft Woelie hun reis. 

Zoekend naar het juiste begin zuigt hij de

lezer zijn onvergetelijke verhaal in. 

Ik sluit mijn opschrijfboek, want ik wil

stoppen, ik wil niet vertellen hoe mijn leven

veranderde voor altijd. Ja, jij schudt je hoofd,

ik zie het wel. Je denkt zeker dat je het beter

weet dan ik, dat ik het wel wil vertellen, aan

jou. Dat ik wel moet.

Oké.

‘Woelie,’ onderbrak pa m’n
gedachten, ‘ik leg het net uit, 
ik wil één keer in mijn leven iets
helemaal afmaken. En dit is mijn
keuze. Dit wil ik. Dit ga ik doen.’

Ik hoorde die bekende klank in
z’n stem, die verdomde onwankel -
bare zekerheid van hem. Doodziek
naar de top van een heuvel lopen
voor niets. Voor een idee, een
gedachte. 

‘Ga je mee?’
‘Pa…’ Weer wilde ik nee zeggen

en dat hij ook niet moest gaan. 
Dat het waanzin was. Maar ik zei:
‘Tuurlijk. Ik laat je niet in de
steek.’

LEMNISCAAT

w w w. l e m n i s c a at . n l w w w. l e m n i s c a at . n l

M I R E I L L E  G E U S (1964) schrijft 
in een fort en ontspant in haar tuin-
huis. Ze heeft drie katten, twee 
volwassen kinderen en één man.
Voor haar jeugdroman Big won ze
in 2006 de Gouden Griffel. Joe & ik
is haar eerste Young Adult-roman. 
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‘The author’s strong, professional control is 
palpable on almost every page. She knows exactly 
what to reveal at what point of the story. [...] In 
that way she gradually builds up the tension, 
almost imperceptibly.’

– Trouw

Lemniscaat 9 789056 377366

ISBN 90 -5637 -736 -1

Mireille Geus
Virenzo en ik

Jan en Virenzo zijn vrienden. Virenzo is

de grappenmaker van de twee, de dam-

kampioen. Jan is een dromer die graag

boeken leest. De jongens zijn allebei lid

van de zeilclub en meestal varen ze in

 dezelfde boot. Maar op een dag krijgen ze

ruzie en de volgende ochtend komen ze in

verschillende boten terecht. Het waait

hard en Virenzo’s boot slaat om. Als ze

 Virenzo eindelijk uit het water halen is hij

er slecht aan toe. Jan maakt zich grote

zorgen. Zijn vriend kan toch niet zomaar

doodgaan? Ze moeten het toch eerst nog

goedmaken?

De pers over Virenzo en ik:

In ieder opzicht een verrassing 
dit boek: lezen dus! Leesgoed

Een ontroerend verhaal.
Algemeen Dagblad

Mireille Geus (Amsterdam, )

 studeerde Nederlands aan de leraren -

opleiding. Ze schreef toneelstukken voor

kinderen en maakte teksten voor Sesam-

straat en Kindernet. Tegenwoordig heeft

Mireille Geus een kleine praktijk als

 individuele schrijfcoach. Haar debuut

 Virenzo en ik werd lovend ontvangen en

werd bekroond met een Vlag en Wimpel.

Een spannend verhaal 
over een  gevaarlijke
vriendschap

Lizzy is anders. Ze gaat naar een speciale

school en in de buurt hoort ze er niet 

bij – de andere kinderen spelen zonder 

haar. Maar dan verschijnt plotseling het

nieuwe meisje; ze noemt zichzelf Big.

Tussen Lizzy en Big ontstaat iets wat lijkt 

op vriendschap – een vriendschap waarin

Big het voor het zeggen heeft en Lizzy

gaandeweg steeds meer gedwongen

wordt dingen te doen die ze eigenlijk

niet wil. Lizzy weet niet hoe ze zich

 tegen de bazige Big moet  verzetten.

 Bovendien heeft ze nu toch wat ze altijd

wilde, een vriendin?
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Piggy
Mireille Geus

   .          .     .          .  

Awarded the Golden slate Pencil in 

2006 and nominated for the Deutsche 

Jugendliteratur Preis in 2008

Piggy - Rights sold: 

Korean (chungeoram)

spanish (Edelvives)

american (Front street)

Lithuanian r.r. (Gimtasis zodis)

Japanese r.r. (asunaro shobo)

German (Urachhaus)

English Worldwide 

Rights available

Rights sold: 

Slovenian (Zalozba Zala)

YAmiddle grade

Read the first chapter

In the spotlight:  Mireille Geus

http://www.mireillegeus.nl
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Dance.pdf
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Original title: Kom hier Rosa | Binding: Hardback | trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 300 pages | age: 14+

Ring around the Rosies

Sita and Lot have been friends for ever: two Dutch girls, 

perfectly at home in the Spanish village where Lot’s father 

runs a restaurant and Sita’s parents lead a yoga retreat.

But as the girls grow older, their friendship becomes 

complicated. While Lot still loves to fantasise about 

a fanciful fairy world while riding horseback, Sita is 

increasingly fascinated by real life.

Lot can’t grasp what her best friend is getting at, and 

she feels let down. To make matters worse, the dream of 

a long and happy life in Spain suddenly comes to an end, 

as Sita’s parents cannot maintain their retreat due to an 

economic crisis and Lot’s parents decide to split up. Lot’s 

father stays in Spain, but all the others move back to the 

Netherlands.

The contrast between warm-blooded Spain and the 

chilly Netherlands couldn’t have hit harder. Lot and her 

mother have to build up a new life together. Then Lot 

discovers that Sita has been keeping a big secret.

Anna van Praag is a writer, world-traveller and journalist. 

She has published many children’s and young adult novels 

and made her name with her detective series about Isabel 

Snoek. 

www.annavanpraag.nl

Controversial, sensual and 
moving. A steamy YA novel

‘Ik hou zo van geheimen!

Je hebt ze in alle soorten en maten.

Bijvoorbeeld: het nieuwe bloesje aan

het winkelrek (en jij weet als enige al

dat het van jou gaat worden). Kriebelige

gedachten onder een heet dekbed (zeer

geheim). Of hoe je later op tv komt: in

een prachtige jurk met heel lang en heel

mooi haar.

Je hebt ook vriendinnengeheimen. Van

die grapjes die niemand anders snapt, dat

je allebei tegelijk om een best wel suffe

filmscène moet huilen, en allerlei

stomme gebeurtenissen waar je het maar

niet meer over hebt – al die dingen

waardoor je weet: wij zijn vriendinnen

voor altijd. Zonder geheimen zou ik

doodgaan aan saaiheid. Maar soms

kunnen geheimen verschrikkelijk zijn.’
A N N A  V A N  P R A A G () is
schrijfster en wereldreizigster en

werkt als journaliste voor onder

meer de LINDA.. Ze publiceerde

al vele kinder- en jeugdboeken.

Met haar man en drie dochters

woont ze in Spanje. Kom hier

Rosa is Anna’s eerste boek bij

Lemniscaat.

www.annavanpraag.nl

www.lemniscaat.nl

Foto: Ilco van der Linde

Ring around 
the Rosies

Anna van Praag

A
n

n
a van

 P
raag  • 

K
om

 hier R
osa

Lemniscaat
Lemniscaat

Sita en Lot zijn al jaren bevriend: twee Nederlandse
meisjes, volkomen ingeburgerd in het Spaanse dorpje

waar de vader van Lot een restaurant runt en de

ouders van Sita een yogaboerderij leiden. Maar

naarmate de meiden ouder worden, wordt hun

vriendschap ingewikkelder. Lot begrijpt steeds

minder van haar beste vriendin en voelt zich in de

steek gelaten. Tot overmaat van ramp spat de droom

van een lang en gelukkig leven in Spanje plotseling

uiteen. De vader van Lot blijft in Spanje, maar de rest

trekt terug naar Nederland. Het contrast tussen het

warmbloedige Spanje en het kille Nederland had niet

groter kunnen zijn. Lot moet een nieuw leven zien

op te bouwen, samen met haar moeder. En dan komt

ze er ook nog achter dat Sita een groot geheim voor

haar achterhoudt.

www.lemniscaat.nl

A Most Extraordinary Girl

They call themselves Casa Nostra and they have their own 

holiday island in Italy. A group of successful people who 

play and party together, all linked by one woman: the 

beautiful, undisputed leader Sofía.

Alicia is eleven when her parents join the group, which 

is when her double life begins. Under the all-encompassing 

wings of Sofía, she learns to know love and celebrate life 

– everything is one big adventure. That now and again 

unexplained and even dangerous things happen at Casa 

Nostra is something she accepts. Until, from one day to 

the next, her wonderland ceases to exist, and Alicia finds 

herself among the ruins of her former, oh so perfect life. 

In her thoughts, she writes Sofía a long letter that takes on 

the shape of a dream-like stream of memories.

A Most Extraordinary Girl is the most personal story 

that Anna van Praag – a master at grabbing her readers 

from start to finish – has written until now.

Anna partly grew up in a cult from her tenth to her 

fifteenth birthday. That makes A Most Extraordinary Girl 

even more oppressive, and impressive.

A rich psychological novel 
in the tradition of magical 
realism and imaginative 
narrative

Original title: Een heel bijzonder meisje | Binding: Hardback | trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 112 pages | age: 14+

‘Nuanced, with a great sense of empathy and 
atmosphere.’

– Trouw

A N N A  V A N  

P R A A G A Most 
Extraordinary 

Girl
L E M N I S C A A T
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Een heel bijzonder m
eisje

L E M N I S C A A T

Ze noemen zichzelf Casa Nostra

en ze hebben hun eigen vakantie-eiland

in Italië. Een groep succesvolle mensen

die samen werken en feesten, verbonden

door één vrouw: de mooie, onbetwiste

leidster Sofía.

Alicia is elf als haar ouders zich

aansluiten en vanaf dat moment

begint haar dubbelleven. Onder de

allesomvattende vleugels van Sofía

leert ze de liefde kennen en het

leven vieren – alles één groot

avontuur. Dat er af en toe ook

onverklaarbare en zelfs gevaarlijke

dingen gebeuren bij Casa Nostra neemt

ze voor lief.

Totdat haar wonderland van de ene dag op de

andere ophoudt te bestaan. Alicia vindt zichzelf

terug tussen de brokstukken van haar eerder nog zo

perfecte leven. In haar gedachten schrijft ze Sofía een

lange brief die de vorm aanneemt van een droomachtige

stroom van herinneringen.
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YAYA 

Read the first chapter Read the first chapterFull English translation available

Rights sold:

Japanese (Nishimura)

English Worldwide 

Rights available

In the spotlight:  Anna van Praag

http://www.annavanpraag.nl
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/A-Most-Extraordinary-Girl.pdf 
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Ring-around-the-Rosies.pdf
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Peter-Paul Rauwerda

The Nine Rooms
Joyce Pool

The Castrato

Jonas has been suffering terrible headaches for quite 

some time. Just when he is home alone, the headaches 

become almost unbearable. That’s when strange things 

start to happen. One night, while Jonas is asleep, there 

is a burglary. When he wakes up the next morning, he 

discovers that the uninvited guest has cleaned the room 

and left a big book.

In the book, Jonas reads about a rather peculiar house. 

When he finds out, later that day, that a house has appeared 

where there was still an undeveloped field the day before, 

he can’t control his curiosity and decides to enter...

The house gets a hold on Jonas. Like Alice in 

Wonderland, he wanders from room to room, and 

from one bizarre situation to the next. While his head is 

throbbing, all sorts of events and stories take place that 

seem to bounce back and forth between dream and reality.

Will Jonas be able to escape from the clutches of the 

house?

Peter-Paul Rauwerda wrote a hypnotic, psychological 

story in which the reader, just as Jonas, is torn between 

reality and fantasy. In a colourful language reminiscent 

of the books by Zafón and Marquez, Rauwerda paints a 

world that will linger long after the book is closed.

Peter-Paul Rauwerda is an econometrist. He previously 

worked for an advertising agency and now illustrates chil-

dren’s and picture books. The Nine Rooms is his debut novel. 

WWW.PPRAUWERDA.NL

Joyce Pool (b. 1962) studied at the Pedagogical Academy in 

Leiden. She lives on the island of Texel where she teaches at 

the secondary school. Pool has written both historical fiction 

and contemporary stories, which have been translated into 

Danish, English and French. 

WWW.JOYCEPOOL.NL

Zafón and Marquez move 
over… here is Rauwerda!

A sizzling young adult novel 
about passion, music and lust in 
the Italian Renaissance The

Castrato
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t is Florence, 1698 and Angelo Montegne

has discovered the cost of having a

beautiful voice. Soon, the young castrato

is at the center of court intrigue as he struggles

with his new reality and those who wish to use

him and his soaring soprano singing for their own

purposes. As he comes to terms with his altered

future, Angelo must choose between a life of fame

as the protege of the Prince de Medici or a very

different, far humbler destiny with the lovely

daughter of the court composer. 

His happiness is doomed to be brief in the 

cut-throat world of music and politics. 

I

L E M N I S C A A T
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I was taken away from my sister and aunt Mariana Ignatia 

to be killed.

Italy, around the year 1700. A time when the upper class 

bathed in luxury, dressed in gold brocade and burgundy 

silk, enjoyed lavish meals and heavenly music. In this era, 

a beautiful boy’s voice is deemed invaluable and people 

go to extremes to keep it that way. This is the era of the 

castrati.

What was done to Angelo is irreversible. His voice will 

never change. He will never have children. He will never 

get married.

But Angelo grows into a young man with needs and 

desires just like every other. He is aware that at the 

conservatory – where he is the best singer they have –he 

leads the life of the privileged. But is this the life he wishes 

to lead forever?

Angelo seems to find a way out, when he is invited to 

the court of Prince Ferdinando De Medici, together with 

the composer Scarlatti and the inventor of the pianoforte, 

Christofori. In the long weekend that Angelo spends with 

them, a door to a whole new life opens up: a life of wealth, 

beautiful music and – of course – attractive, smart and 

funny Rosa, Scarlatti’s daughter.

Then Angelo has to make an impossible choice...

The castrato is a compelling, exciting, delightful novel that 

begs to be adapted for cinema.

Original title: De castraat | Binding: Hardback | trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 300 pages | age: 14+

‘Nuanced, with a great sense of empathy and 
atmosphere.’

– Trouw

Winner of the Dioraphte Literature Award

Full English translation available

Peter-Paul Rauwerda

The Nine Rooms

l e m n i s c a at
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e negen      kam
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Jonas heeft al tijdenlang vreselijke hoofdpijnen. Juist op het moment dat hij

alleen thuis is, worden ze vrijwel ondraaglijk en gebeuren er rare dingen.

’s Nachts wordt er ingebroken en de inbreker laat een groot boek achter over

een huis dat onverwacht verschijnt. Als later op de dag eenzelfde huis op een

braakliggend veldje opdoemt, is zijn nieuwsgierigheid gewekt en besluit hij

naar binnen te gaan. Terwijl zijn hoofd bonkt, zwerft hij door de kamers van

het mysterieuze huis waar zich gebeurtenissen en verhalen ontrafelen die

heen en weer deinen tussen droom en werkelijkheid.

In een bloemrijke stijl, die doet denken aan de boeken van Carlos Ruiz Zafón

en Gabriel García Márquez, schildert Rauwerda een wereld die nog lang na

het dichtslaan van het boek blijft hangen. 

Eén kamer is alleen maar schijn

Eén kamer geeft plezier en pijn

Eén kamer eet en laat je eten

Eén kamer speelt met je geweten

Eén kamer valt niet te ontvluchten

Eén kamer zweeft op wolkenluchten

Eén kamer laat de warmte stromen

Eén kamer geeft je toekomstdromen

Eén kamer is nog onbekend

Die zal bepalen wie je bent

W W W. L E M N I S C A A T. N L W W W. L E M N I S C A A T. N L

Peter-Paul Rauwerda
is econometrist, werkte jarenlang

voor een reclamebureau en illustreert

kinder- en prentenboeken. De negen

kamers is zijn debuut.

W W W. P P R A U W E R D A . N L

l e m n i s c a a t
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Our hidden gems 
There are books that will find their way straight into your heart, the moment you start reading. 

We invite you to read the first chapter of these books… we bet you’ll be hooked!

hidden gem: YAhidden gem: YA

Read the first chapter Read the first chapter

English Worldwide 

Rights available

 

English Worldwide 

Rights available

http://WWW.PPRAUWERDA.NL
http://WWW.JOYCEPOOL.NL
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Castrato.pdf
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/Nine-Rooms.pdf
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Margaretha van Andel

I
Guido Bottinga

White Holes

Daniel has been in a wheelchair for three years, as a result 

of an accident suffered while joyriding. 

Then he discovers that a scientist is studying the 

existence of parallel universes. Every time you make an 

important decision, your life splits up: one version of you 

lives on the way you’ve chosen, but another version of you 

lives the life you would have lived if you had made another 

decision.

Daniel convinces the scientist to let him change places 

with the Daniel who didn’t take his dad’s car – the Daniel 

who still has two healthy legs. But then his ‘new’ life is not 

what he expected it to be…

Margaretha van Andel draws her readers into the story by 

describing Daniel’s parallel lives in a  completely natural 

way. I is a thrilling and ominous mind-twister. How do 

you cope with a world that in all aspects is slightly different 

from the one you knew before?

Margaretha van Andel lived in China and Pakistan 

 before settling down in Friesland. Following her return to the 

 Netherlands she first worked at a juvenile detention centre. 

Today she is a full time author. Her young adult novels are 

published by Lemniscaat. 

WWW.MARGARETHAVANANDEL.NL

Guido Bottinga (1963) made his début in 2006 at Lemnis-

caat with his children’s book A sister from an aircraft, written 

from his own experience as an adoption parent. This was fol-

lowed by Winter champion. For his YA novel The Relatives, he 

extensively studied the First World War. White holes is a novel 

for young adults and adults alike.

What would you do if you could 
backtrack on a drastic decision?

A sizzling young adult novel 
about passion, music and lust in 
the Italian Renaissance

Margaretha van Andel
L E M N I S C A A T

II
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Margaretha van Andel  

woont op het Friese platteland

maar verbleef lange tijd in

onder meer China en Pakistan.

Terug in Nederland werkte ze

in een justitiële jeugdinrich-

ting. Inmiddels is ze fulltime

schrijfster en publiceerde ze

titels voor verschillende leef-

tijden. Ik is haar eerste boek

bij Lemniscaat.

M
argaretha van A

ndel

W W W . L E M N I S C A A T . N LW W W . L E M N I S C A A T . N L

Als vijftienjarige heeft Daniël de autosleutels van

zijn vader gepakt en is gaan joyriden. Nu zit hij al

drie jaar in een rolstoel, verlamd voor de rest van

zijn leven. Tenminste, dat lijkt zijn toekomst. Maar

dan ontdekt hij dat een groep wetenschappers

onderzoek doet naar parallelle werelden. Iedere

keer wanneer je een belangrijke beslissing neemt,

splitst je leven. Eén versie van jou gaat door op het

gekozen pad, een andere versie leeft het leven dat

je geleid zou hebben als je op dat moment een

andere keuze had gemaakt. 

Met hulp van zijn vriend Jeen krijgt Daniël de

wetenschappers zo ver hem van plaats te laten

wisselen met de Daniël die niet in de auto van zijn

vader is gestapt. De Daniël die niet verlamd is,

maar een heel ander leven is gaan leiden dan de

‘echte’ Daniël had kunnen vermoeden.

L E M N I S C A A T

‘Halmstad vindt het ethisch
onverant woord. De risico’s zijn te
groot. Die proefpersoon zit nu in
een psychia trische inrichting,
Daniël. Dat is niet niks, dat willen
ze niemand meer aandoen.’

Ik slikte iets weg.
‘Jawel,’ bracht ik uit. ‘Mij. Ik ga

me aanbieden.’
Jeens ogen dwaalden naar de tuin

achter me. ‘Dat dacht ik al,’ zei hij.
Zijn reactie bracht me van mijn

stuk. Ik had verwacht dat hij
geschokt zou zijn of op zijn minst
verbaasd. Niet dus. 

‘Ik meen het,’ riep ik, ineens
overstuur. ‘En al die risico’s kunnen
me geen bal schelen. Geen ene
moer. Ik meen het echt, verdomme.
Ik wil hier weg en het maakt me
niks uit waar ik terechtkom. Elke
andere wereld is beter dan deze.’
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Niels is een stille, hoogbegaafde jongen,
meneer Bergmans een oude astronoom die
een kluizenaarsbestaan leidt. Als deze twee
einzelgängers elkaar ontmoeten, ontstaat
een vriendschap waarin beiden elkaar
inspireren tot bijzondere inzichten over de
kosmos en het leven. Tot meneer Bergmans
iets prachtigs doet, iets onvergetelijks, iets
waaruit blijkt dat hij van Niels houdt alsof
hij zijn eigen zoon is, maar ook iets wat hun
levens op hun grondvesten laat schudden…

Een ode aan de verwondering en de
eeuwige vriendschap. 

G u i d o  B o t t i n g a (1963) debuteerde in
2006 bij Lemniscaat met zijn kinder-
boek Een zusje uit een vliegtuig, dat 
werd genomineerd voor de Hotze de
Roosprijs voor het beste kinderboeken-
debuut. Daarna verschenen Winter-
kampioen en zijn young-adultroman 
De verwanten. Witte gaten is zijn eerste
roman voor volwassenen. 

‘Hoe oud is het heelal eigenlijk?’ 
vroeg ik. 

‘Astronomen schatten het op dertien
miljard jaar, maar ze kunnen er een
jaartje naast zitten.’ 

Ik kon me bij zo’n getal helemaal
niets voorstellen. ‘Gaan sterren dan
niet dood?’

‘O, dat kan zeker gebeuren. Soms
doven sterren uit, andere ontploffen
als het ware, die noemen we superno-
va’s. Soms verdwijnen er zelfs hele
sterrenstelsels. Die worden in een
zwart gat gezogen. En als dat gebeurt,
verdwijnen niet alleen de sterren, maar
ook het licht. Dat wordt meegezogen.
Zelfs de tijd houdt daar op te bestaan.’

Ik keek meneer Bergmans verbijs-
terd aan. Dit was wel het meest opzien-
barende wat ik ooit had gehoord. Een
zwárt gat dat complete planeten op-
zuigt en in duisternis laat verdwijnen.
Ik huiverde bij het idee en vroeg: ‘Kan
de aarde ook in een zwart gat ver -
dwijnen?’

‘Maak je geen zorgen. Wij zijn mil-
joenen lichtjaren verwijderd van het
dichtstbijzijnde zwarte gat.’

Gelukkig. Wij waren dus niet op weg
naar een nooduitgang in het heelal.
Volkomen argeloos vroeg ik toen:
‘Meneer Bergmans, bestaan er ook
wítte gaten?’

www.lemniscaat.nl

lemniscaat

www.lemniscaat.nl

BO - Witte gaten_Opmaak 1  07-03-19  15:09  Pagina 1

I was taken away from my sister and aunt Mariana Ignatia 

to be killed.

Niels is a loner: highly intelligent, but misunderstood at 

school. He enjoys a fine life with his mother. As long as he 

can read and take things apart and put them back together 

again, he is happy.

When Niels is seven, an older boy dares him to ring the 

doorbell of the house of a strange old man. But something 

goes wrong: Niels gets stuck to the doorbell. Fortunately, 

the owner lets him go – with a bar of chocolate... But two 

years later Niels doesn’t know where to look when his 

mother takes him to the very same man who has agreed to 

look after him for the afternoon.

Mr Bergmans turns out to be anything but a strange 

man; instead, he is a brilliant astronomer who was once 

short-listed for the Nobel prize. His house becomes a 

second home for Niels. The boy and the old man recognise 

in each other an insatiable thirst for knowledge, and in 

particular knowledge of the universe.

But then Bergmans does something wonderful, 

something unforgettable, something that shows he loves 

Niels as if he were his own son, that shakes his life down 

to the very core... and that destroys all they once had 

together.

With Mr Bergmans, Guido Bottinga has created a man we 

would all love to meet in our lives. White holes is an ode to 

wonder and to eternal friendship.

Original title: Witte gaten | Binding: Hardback | trim size: 14.3 x 21.5 cm | Extent: 300 pages | age: 14+

‘An astonishing book that really makes you think and 
wonder.’

– 7Days

hidden gem: YAhidden gem: YA

Read the first chapter Read the first chapter

English Worldwide 

Rights available

English Worldwide 

Rights available

http://WWW.MARGARETHAVANANDEL.NL
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/White-Holes.pdf
https://www.lemniscaat.nl/wp-content/uploads/2019/03/I.pdf
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Island

978-1-78807-023-2

£ 9.95 

How Much does the Gray in an 

Elephant Weigh?

978-1-78807-041-6 

£ 9.95 

Wh en  yo u  v i s i t  a t  th e  zo o,
Do  yo u  wo n d er  l ike  I  d o  .  .  .

Why  d o es  a  g i ra f fe  h ave  s pots  of   b row n ,
An d  d o  zeb ra ’s  s t r ipes  g o  up ,  o r dow n?
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How Much 
Does the 
Grey in an

Elephant 
Weigh?
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The Child Cruncher

978-1-78807-042-3

£ 9.95 
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Mathilde Stein  
&  Mies van Hout

Molly is delighted to be kidnapped by an
ogre. But he turns out to be an ordinary
child cruncher. What a disappointment!
Instead of taking her on all sorts of 
adventures, he only wants to eat her up.
Luckily, she knows just what to do.

A fun read and a feast for the eyes!
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The Island

978-1-78807-039-3

£ 9.95 

M
arije Tolm
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 °  
 The Island

Marije Tolman & Ronald Tolmanthe islandFollow a polar bear on its dreamy journey along awe-inspiring islands 
and colourful animals in this enchanting wordless picture book.
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This is Yours

978-1-78807-043-0

£ 9.95 

Of all things imaginable, I liked drawing the most.
However, a sheet of paper was way too small for me.

And in the streets, people would walk over  
my drawings.

But then the young artist meets Anselmo…
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Opposites

978-1-78807-040-9 

£ 9.95 
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Opposites is the animal world turned upside down.

You will find two opposites on each page:

Dry and wet, naughty and nice, hide and seek, 

normal and crazy!

Ingrid & Dieter Schubert

Opposites
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Check out our latest  
English picturebooks on  
www.lemniscaat.co.uk!

https://youtu.be/j2O6wkbvP3o
https://www.youtube.com/watch?v=9mppXHd-E9E
https://www.youtube.com/watch?v=HgpTVYGLheE
https://www.youtube.com/watch?v=Wf8q-UjT6Wk
https://www.youtube.com/watch?v=5NJvDlCJ0ec
https://www.youtube.com/watch?v=QvEooIlQi8E
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