
Hondenpoep  
tussen je noppen 10+
Corien Oranje
Matteo gaat op voetbalkamp 
Er is alleen een probleem: 
hij heeft last van heimwee... 
11,99

boeken blijven boeien
Bezinning &       inspiratie:  kom naar de Byblos boekhandel!

Krijn en Kaatje en het 
dak van de boomhut 7+
Jeanette Molema
Krijn en Kaatje spelen vaak 
in hun mooie boomhut. Maar 
dan komt er een storm...
10,99

Alle kleuren  
van de schepping 2+
Linda Bikker
Laat je peuter of kleuter de 
enorme variatie aan kleuren 
om hem heen ontdekken. 
8,95

Kleine zwaluw  
durft niet 2+
Corien Oranje
Warm prentenboek over  
bang en dapper zijn.
12,99

De Grijze jager 12+
De vermiste prins 
John Flanagan
De koning van Gallica heeft 
de hulp nodig van koning 
Duncan en zijn Grijze Jagers.
19,99

DEEL
15!

Nooit meer wachten
Sarah Maas
Frankrijk, 1918. Elke dag 
wacht de 9-jarige Gabriël 
op de terugkeer van zijn  
ouders. Zijn dierbaarste 
bezit is een stapel brieven.
21,99

Jan Brokken
De tuinen van 
Buitenzorg
Aan de hand van brieven die 
zijn moeder schreef, vertelt 
Jan Brokken het verhaal  
van zijn ouders. 
22,99

Voor de liefde 
in het zadel
Karen Witemeyer
Hij vocht met bandieten en 
doorstond vreselijke dingen. 
Maar nu heeft hij haar 
ontmoet...
22,50

HOERA! 

WEER

WE

OPEN!

ZIJN

Papieren Paradijs  
Marlies Medema
Anna Pannekoek emigreert tegen haar zin 
naar Suriname. Haar echtgenoot, dominee 
Arend van den Brandhof, gelooft dat het leven 
daar beter is en heeft grootse plannen. Als ze 
in 1845 aankomen in Suriname wacht hun een 
grote teleurstelling. Het land van belofte blijkt 
een gevaarlijk moeras. 

21,99

Boer Boris  
Start de motor 2+
Ted van Lieshout
Prachtig groot kartonboek 
vol machines die Boer Boris 
op de boerderij gebruikt.
12,99

UITKLAP-BOEK!

De hemelproef
Olli Jalonen
Een roman vol avonturen  
en ontdekkingen over de 
strijd tussen wetenschap  
en geloof in de 17e eeuw.
23,99

https://www.schuilplaatsboeken.nl/maas-sarah-van-der/nooit-meer-wachten/9789023960065
https://www.schuilplaatsboeken.nl/brokken-jan/de-tuinen-van-buitenzorg/9789045043821
http://
https://www.schuilplaatsboeken.nl/witemeyer-karen/voor-de-liefde-in-het-zadel/9789492234735
https://www.schuilplaatsboeken.nl/medema-marlies/papieren-paradijs/9789029730679
https://www.schuilplaatsboeken.nl/jalonen-olli/de-hemelproef/9789023959502
https://www.schuilplaatsboeken.nl/molema-jeanette/krijn-en-kaatje-en-het-dak-van-de-boomhu/9789085434382
https://www.schuilplaatsboeken.nl/flanagan-john/grijze-jager-15-vermiste-prins-ing/9789025772697
https://www.schuilplaatsboeken.nl/bikker-linda/alle-kleuren-van-de-schepping/9789087184377
https://www.schuilplaatsboeken.nl/oranje-corien/hondenpoep-tussen-je-noppen/9789085434566
https://www.schuilplaatsboeken.nl/lieshout-ted-van/boer-boris-start-de-motor/9789025774639
https://www.schuilplaatsboeken.nl/oranje-corien/kleine-zwaluw-durft-niet/9789085434580


Gewoon leven met God
Ingrid Plantinga en 
Willemijn de Weerd
Dit dagboek helpt je om 
steeds meer van God in je 
eigen dagelijkse leven zien. 
15,99

Je bent niet alleen
Max Lucado
Max Lucado laat je 
ontdekken dat de levende, 
liefdevolle God, jou nooit 
alleen laat.
21,90

Koninklijk rijk
André F. Troost
Een prachtig cadeauboek 
met 24 gelijkenissen over 
Gods koninkrijk. Over échte 
rijkdom: de liefde van God.
19,99

Zoals Jezus  

Marien Kollenstaart
Laat je uitdagen te worden zoals de 
allermooiste mens die ooit op aarde heeft 
bestaan!

16,99

Leer 
meer te 
lijken op 

Hem!

Kijk voor alle Bybloswinkels op www.byblos.nl

MOEDERS & MAGAZINES
Gun jezelf een ontspannen momentje met deze 
magazines voor moeders. Vol nieuws, tips en 
weetjes die jou als moeder inspireren. Ook in je 
geloof en bij de geloofsopvoeding van je kind.

 Sestra Mama 
 9,95 

 Supermam 
 7,95. 

De ketter van 
Cathargo
Frans Willem Verbaas
Een historische roman 
over kerkvader Augustinus 
tijdens de nadagen van het 
Romeinse Rijk
21,99

Buitengewone Bijbel
Bob Harman
Zestig bijbelverhalen verbon-
den door pijltjes, vragen en 
supergrappige tekeningen.
16,99

Zij Lacht Pocketbijbel
Een kleine bijbel (HSV), om 
iedere dag mee te nemen in 
je handtas! (8,5 x 12,5 cm)
39,99

HSV  
Limited Edition
Deze prachtige zeeblauwe uitvoering van 
de Herziene Statenvertaling (HSV) is alleen 
verkrijgbaar bij Byblos. Een bijbel met 
Psalmen 1773 en de formulieren. Het formaat 
is 10x15 cm. De bijbel zit in een stevige koker. 

47,50

Exclusief  
bij Byblos

Iedermans ondergang
Roelof Ham
Een spannende 
apocalyptische thriller. 
Wat doe je als het moeilijk 
wordt? Houd je stand of ga 
je ten onder?
22,50

Een tijd voor genade
John Grisham
In een moordzaak staat 
één man tussen een 
minderjarige verdachten en 
de doodstraf. Advocaat Jake 
Brigance.
22,99

De kracht van rust  
Mirjam van der Vegt
Alles wat vandaag op je pad 
komt, is genoeg. Dit boek 
leert je deze levenshouding. 
20,99

De engelen van 
Elisabeth
Els Florijn
Een jonge vrouw belandt 
in een gesticht. Ze wordt 
verdacht van moord op twee 
van haar kinderen.
21,99

Bruidsjurk op zolder
Janny den Besten
Nog een paar maanden dan 
gaat Pam trouwen! Maar 
dan gebeurt het compleet 
onverwachte…
12,95

Het zwarte jaar 15+
Ineke Kraijo
1847. De zestienjarige Nora 
woont in een dorpje in 
Ierland. Als Nora’s vader op 
een dag niet thuiskomt, gaat 
ze samen met haar zusje op 
zoek. Dat is het begin van 
een gevaarlijke reis. Zal ze 
haar vader ooit terugzien?
17,99

Beste Spirituele Boek  2021

YOUNG ADULT

Deze boekentips worden u aangeboden door Byblos boekhandel: 

https://www.schuilplaatsboeken.nl/herziene-statenvertaling/zij-lacht-pocketbijbel-hsv/9789065395047
https://www.schuilplaatsboeken.nl/hartman-bob/buitengewone-bijbel/9789026624414
https://www.schuilplaatsboeken.nl/herziene-statenvertaling/bijbel-hsv-psalmen-zeeblauw-byblos-ed/9789065394576
https://www.schuilplaatsboeken.nl/verbaas-frans-willem/de-ketter-van-carthago/9789023960256
https://www.schuilplaatsboeken.nl/besten-janny-den/bruidsjurk-op-zolder/9789087184537
https://www.schuilplaatsboeken.nl/florijn-els/de-engelen-van-elisabeth/9789023960225
https://www.schuilplaatsboeken.nl/ham-roelof/iedermans-ondergang/9789083027883
https://www.schuilplaatsboeken.nl/grisham-john/een-tijd-voor-genade/9789400512764
https://www.schuilplaatsboeken.nl/kraijo-ineke/het-zwarte-jaar/9789026623806
https://www.schuilplaatsboeken.nl/lucado-max/je-bent-niet-alleen/9789033802119
https://www.schuilplaatsboeken.nl/plantinga-ingrid-weerd-willemijn-de/gewoon-leven-met-god/9789492831859
https://www.schuilplaatsboeken.nl/vegt-mirjam-van-der/de-kracht-van-rust/9789025909024
https://www.schuilplaatsboeken.nl/troost-andre-f/koninklijk-rijk/9789043535670
https://www.schuilplaatsboeken.nl/kollenstaart-marien/zoals-jezus/9789055605842
https://www.schuilplaatsboeken.nl/supermam-magazine-maart-2021/9789083114811
https://www.schuilplaatsboeken.nl/sestra-mama-3-2020/9789492831866
https://www.schuilplaatsboeken.nl/

