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Terug naar Tokio voor
een koninklijke bruiloft!
DEEL 2
De Japans-Amerikaanse Izzy ontdekte dat haar vader
kroonprins van Japan was en werd van de ene op de andere
dag prinses. Dat was niet makkelijk, maar nu voelt ze
zich eindelijk thuis. De knappe bodyguard is haar vriendje
geworden, haar stinkende hond Tamagotchi woont bij haar in
Tokio en haar ouders zijn zelfs verloofd. Met een koninklijke
bruiloft in het vooruitzicht is Izzy’s leven een Tokio-droom
die uitkomt. Dan weigert de Keizerlijke Raad het huwelijk
van haar ouders goed te keuren en neemt haar vriendje een
schokkende beslissing over hun relatie. Met haar nieuwe
status als prinses zet Izzy alles op alles om het tij te keren.
Maar wat als het spelen van de perfecte prinses betekent
dat ze zichzelf moet opofferen? Izzy zal een manier moeten
vinden om haar eigen weg te banen én haar hart te volgen…

FORTE

•	Voor de fans van Royals, The Princess Diaries en de
Selection-serie
• Verschijnt wereldwijd op 31 mei 2022
•	Deze New York Times-bestseller werd verkocht aan
14 landen
•	Marketing: socialmediacampagne met Tokio voor altijd en
Dromen in Tokio

FORTE CREATIEF | FORTE CULINAIR | FORTE GROEN
‘Wanneer je The Princess Diaries samenbrengt met Crazy Rich Asians, dan kom je heel

DEEL 1

dicht bij de heerlijke chaotische weelde van Tokio voor altijd.’ Entertainment Weekly
‘Laat je niet voor de gek houden: Tokio voor altijd is geen typisch prinsessenverhaal.
Izzy is een pittige, maar lieve hoofdpersoon die worstelt om haar Amerikaanse leven
te verzoenen met haar Japanse afkomst. Een fris en uitgesproken modern sprookje.’
Katharine McGee, auteur van American Royals

Dromen in Tokio | Emiko Jean | oorspronkelijke titel: Tokyo Dreaming | vertaling: Hanneke van Soest
omslagontwerp: Saskia Janssen | paperback | 304 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37646 9 | nur 285 (Fictie 15+)

© Susan Doupé Photography

Als Emiko Jean niet aan het schrijven is, dan leest ze. Ze houdt van regen en de meesten van
haar vrienden zijn denkbeeldig. Voordat ze schrijver werd, was ze entomoloog (mooie naam voor
insectenvanger), kaarsenmaker, bloemist en docent. Ze woont in Washington met haar man en
kinderen (een onhandelbare tweeling).

€ 19,99
MEI
2022

isbn 978 90 00 37647 6 | € 11,99
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Kijk voor meer inspiratie op:
fortecreatief.nl |

@fortecreatief |
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forteculinair.nl |

@forteculinair |

Forte Culinair

fortegroen.nl |

@fortegroen |

Forte Groen
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Gezellige dikke buikjes
om zelf te haken

Nog meer knuffels
met kleertjes

Maak kennis met de gezellige ronde figuren van Jessica
Harmsma, ontwerpster onder de naam Jesstijl. Het
zijn leuke originele amigurumi met bolle buikjes en
stevige schoenen of laarzen. In dit boek vind je twaalf
verschillende gehaakte Bollebelly’s: een jongen en meisje,
een kip, een konijn, een paddenstoel, een egel, een
eekhoorn en een vlinder, maar ook een pinguïn, een bruine
beer en een ijsbeer.

 AN LAURA’S EERSTE VIER
V
BAKBOEKEN ZIJN IN TOTAAL RUIM
60.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

Ze hebben allemaal hun eigen karakter. De Bollebelly
jongen vindt zichzelf heel erg stoer met zijn jeans en rugzak,
maar het meisje durft veel meer dan hij. De Kip heeft een
prachtige verenkuif en de Vlinder heeft mooie, kleurrijke
vleugels. De IJsbeer kijkt je heel wijs aan door zijn bril.
En de Eekhoorn is trots op zijn dikke staart. Alle dieren
dragen stevige schoenen of laarzen met vrolijk gekleurde
veters. Door die schoenen kunnen ze zelfstandig staan.

Dit is het langverwachte derde boek van Christel Krukkert
vol knuffels met kleertjes. Er is een hele groep gehaakte
amigurumi bijgekomen: een krokodil, een wasbeer, een
flamingo, een luiaard en nog veel meer.
Elk dier heeft zijn eigen gehaakte kledingstuk. Maar ze
kunnen ook hun kleding met elkaar wisselen. De jurk van
de flamingo past ook bij de wasbeer, de trui van de krokodil
is ook geschikt voor de luiaard. Kortom, alle dieren passen
alle kleren. Zo kun je zelf een dier haken en daarbij je
favoriete kledingstuk kiezen. Of je verrast je knuffel met de
hele gehaakte garderobe!
Alle knuffels uit alle drie de delen kunnen hun kleding met
elkaar delen. Zo kun je een hele collectie amigurumi en
kleertjes haken. Christel knuffels zijn ongeveer 30 cm lang,
of zittend 20 cm.
• Christels amigurumi zijn reuze populair
• Leuk om te haken en om mee te spelen
• Christels fans kijken reikhalzend uit naar dit derde deel

De Bollebelly’s zijn ongeveer 25 cm hoog. Jessica beschrijft
stap voor stap hoe je ze zelf kunt haken.
• Bijzondere amigurumi met een eigen stijl
• Dierfiguren en poppen haken is nog steeds erg populair
•	Door hun stevige schoenen kunnen de Bollebelly’s
zelf staan
•	Aandacht op social-mediakanalen en in de
handwerkbladen

Jessica Harmsma ontwerpt haakpatronen onder de naam Jesstijl.
Ze maakt leuke en vrolijke ontwerpen met een heel eigen stijl. Ze heeft
een Faceboekgroep Jesstijltjes, waar haaksters hun gehaakte amigurumi
van Jessica aan elkaar laten zien en hun ervaringen delen.

www.jesstijl.nl |

Jesstijl |

@jesstijl

Bollebelly’s haken | 15 dikbuikige amigurumi van Jesstijl | Jessica Harmsma | paperback | 88 blz. | 19 x 23 cm
isbn 978 90 7733 035 7 | nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst

www.christelkrukkert.nl |

€€ 17,99
XXX
APRIL
XXX
2022
XXXX
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Christel Krukkert is de succesvolle auteur van meer dan twintig haakboeken.
Haar amigurumi’s zijn razend populair. Ze is actief op Instagram, Facebook
en op haar website www.christelkrukkert.nl. Christel heeft meer dan 30.000
volgers op Facebook en Instagram. Love Christel Krukkert is een Facebook
fanpagina waar 9000 van haar fans hun enthousiasme voor Christels ontwerpen
met elkaar delen.

Christel Krukkert |

@christelkrukkert

Christels knuffels 3 | Nog meer knuffels met kleertjes haken | Christel Krukkert | paperback | 88 blz. | 20 x 20 cm
isbn 978 90 0038 285 9 | nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst

XXX
€€17,99
XXX
APRIL
XXXX
2022
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Het hele jaar plukken en schikken
met tuinbloemen

Het handboek van de beroemdste
tuinman ter wereld

MET CONSUMENTENACTIE:
WIN EEN EXCLUSIEVE
PLUKTUIN-WORKSHOP*

Met een paar bloemen en takken uit de tuin kun je al sfeer
volle boeketten en ander bloemwerk maken. In dit boek geeft
bloembindster Marieke Nolsen je inspiratie om plukbloemen,
bessen en bladplanten in je eigen tuin te planten. Ze laat met
aanstekelijk enthousiasme zien hoe je hiermee tuinachtig
bloemwerk maakt in elk seizoen. Ook kijk je mee in de
bordertuin en de kleurrijke pluktuin van Marieke bij haar
woonhuis in de charmante Ossenstal op Landgoed Den TreekHenschoten. Samen met Modeste Herwig beschrijft Marieke
hoe je tuin het hele jaar door een pluktuin kan worden.
In Marieke’s pluktuin vind je ook een praktisch deel over
het plukken en verzorgen van bloemen, vazen en vaasjes,
tips voor het schikken en verwerken van bloemen, zelf een
pluktuin aanleggen, decoratieve constructies van takken om
de bloemen te steunen, een plukkalender op kleur en een
tuinklusjeskalender.

Het vuistdikke Tuinieren met Monty Don is een buitengewoon
compleet boek over tuinieren. In dit boek behandelt de
beroemde tuinman Monty Don de basisprincipes van
organisch tuinieren. Hij deelt zijn kennis, adviezen en passie
en vertelt je op zijn eigen weloverwogen manier hoe je
anno 2022 je tuin duurzaam kunt bewerken. Met aandacht
voor de structuur van je tuin (zoals het ontwerp, de bomen,
gazons en waterelementen), de basiskennis van tuinieren
(als grondbewerking, bemesting, onkruid, gereedschappen),
diverse soorten tuinen (zoals bijvoorbeeld een natuurtuin,
boomgaard of kruidentuin), planten (met onder andere
vaste planten, bollen en struiken) en groente-, fruit- en
kruidentuinen. Een heerlijk naslagwerk waar je levenslang
plezier aan hebt!
•	Monty’s meesterwerk: dit complete handboek wil iedere
tuinier in huis hebben
•	Alle aspecten van tuinieren komen aan bod
•	Volop aandacht voor duurzaamheid: hoe zorg je voor
biodiversiteit in je tuin?
•	Promotie in alle belangrijke tuinbladen, inclusief
Gardener’s World
• Prachtige foto’s en heldere persoonlijke teksten
•	Vertaling van de herziene en geactualiseerde versie van
de everseller ‘The complete gardener’

•	Inspirerend én praktisch boek met heel veel foto’s
•	Prachtige combinatie van tuinboek, plantenboek en
bloemschikboek
•	Voor beginners en gevorderden
•	Met de laatste trends in het bloemschikken maar ook
tijdloos en klassiek vanwege het natuurlijke karakter
van het bloemwerk
•	Promotie via diverse websites, blogs, in tijdschriften en
via workshops en online van Marieke en Modeste
*	Kopers van het boek maken kans op een workshop
‘In de pluktuin’ bij Marieke Nolsen in Leusden).

Marieke Nolsen is gediplomeerd bloemist en heeft een grote passie voor tuinieren.
Van januari tot en met december plukt ze de meeste bloemen voor haar bloemwerk uit
eigen tuin. Ze heeft zich gespecialiseerd in pluktuinen en geeft, samen met Modeste
Herwig, goed bezochte lezingen en workshops over dit onderwerp. Modeste Herwig,
groenauteur, tuinfotograaf en specialist in beplantingen, maakt al jaren fotoreportages
van de tuin van Marieke en haar bloemwerk. Ze schreef al meer dan 45 tuinboeken.
www.mariekenolsen.nl | mariekenolsen.blogspot.com | www.modesteherwig.eu
Marieke Nolsen - In de Boomgaard | Modeste Herwig |
@mariekenolsen | @ModesteHerwig
Marieke’s pluktuin | Het hele jaar plukken en schikken met tuinbloemen | Marieke Nolsen & Modeste Herwig | gebonden
192 blz. | 20 x 28 cm | isbn 978 90 0038 210 1 | nur 421 Bloemschikken en groendecoraties/ 426 Tuinplanten
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Monty Don is al 18 jaar de geliefde presentator van Gardener’s World op de BBC, en hierdoor de beroemdste tuinman ter
wereld. Voor de camera legt Monty rustig en duidelijk uit wat hij zoal in zijn tuin Longmeadow doet. Het resultaat zie je
regelmatig terugkomen in de serie. Het gaat dus om echt tuinieren, in tegenstelling tot veel televisieprogramma’s waarbij
de sponsor bepaalt wat er in beeld komt. Met zijn passie voor tuinieren inspireert Monty Don zeer veel tuiniers. Dat doet hij
ook via de vele tuinboeken die hij inmiddels heeft gemaakt. Zijn praktische tuintips en inspirerende creaties zijn geschikt
voor grote en voor kleine tuinen, voor beginners en voor gevorderden.

www.montydon.com |

€ 29,99
APRIL
2022

themontydon |

@themontydon

Tuinieren met Monty Don | Het handboek voor alle tuiniers | Monty Don | oorspronkelijke titel: The complete gardener
gebonden | 440 blz. | 21,5 x 25,5 cm | isbn 978 90 0038 183 8 | nur 424 Tuinieren
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€ 39,99
APRIL
2022

FORTE | CULINAIR

FORTE | CREATIEF

Zuurdesem brood bakken
met je kinderen

Verrukkelijke nieuwe
amigurumifiguurtjes
Wie wordt er nu niet blij van deze amigurumi’s? Welkom in
de unieke wereld van Lula en haar vrienden! Maak kennis
met de kleine Lula, die elke dag samen met haar trouwe
teddybeer vol verwondering naar de wereld kijkt. Lula gaat
op bezoek bij haar buurman Gary, die biologische groenten
kweekt in zijn tuin. Gary’s man Hadi is ook van de partij en
hij dirigeert vanavond een concert. Hun dochter Maja, die
elk vrij moment met haar neus in de boeken zit, komt haar
papa zeker aanmoedigen. Let wel op voor Oma, want zij
haalt halsbrekende toeren uit op haar skateboard… En Opa
is altijd dichtbij met zijn hiphopmuziek op zijn boombox.
De wereld van Lula is vol met kleurrijke personages die je
graag willen ontmoeten.

Zuurdesem brood bakken is een fris boek waarin kinderen
met hun ouders kunnen leren hoe je zelf brood kunt
bakken. De recepten zijn heel divers en nodigen echt uit
om te gaan bakken. De uitleg om zelf zuurdesem op te
starten is duidelijk en ook de recepten zijn stap voor stap
beschreven met heldere foto’s zodat iedereen meteen aan
de slag kan.
Met recepten voor landbrood, chocoladedesembrood,
rozijnenkaneelbrood, hartige (zoals kaas-scones en
tortilla’s) en zoete (bananenbrood en Chocolate Chip
Cookies) hapjes met restjes zuurdesem. Als je wat minder
tijd en ervaring hebt, vind je in dit boek ook voldoende van
je gading: supersnelle melkbolletjes, naan, pretzelhapjes
of donuts.
•	Er is geen ander boek over zuurdesem bakken met
kinderen op de markt
•	Brood bakken is heel populair, past in de trend van
‘weet wat je eet’, slow food, samen met je kinderen
in de keuken bezig zijn
•	Toegankelijk boek, veel stap voor stap foto’s en
smakelijke foto’s van broden en broodjes
• Met aanbeveling van Levine van Doorne

Natalya Syanova is een brood-influencer uit Chicago. Het is haar
passie om de eeuwenoude kennis van het bakken van zuurdesembrood
toegankelijk te maken voor een nieuw publiek, vooral voor ouders en hun
kinderen. Online is Natalya bekend onder de naam Natashasbaking.

www.natashasbaking.com |

@natashas_baking

Zuurdesem Brood bakken | het bakboek voor jong en oud | Natalya Syanova | oorspronkelijke titel: Sourdough Baking with
Kids | gebonden | 160 blz. | 21,5 x 21,5 cm | isbn 978 90 0038 216 3 | nur 440, Eten en drinken algemeen
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Geef een extra dimensie aan je haakskills met de
eigenzinnige personages in dit boek. Alle patronen hebben
stap-voor-stap instructies, heldere foto’s en handige
videotutorials, dus zowel beginnende als geoefende hakers
kunnen meteen aan de haak!
OMSLAG IN ONTWIKKELING

APRIL
2022

Amigurumi haken blijft populair
Met handige video tutorials
Met leuke en originele patronen
Volop aandacht in handwerkbladen en op online platforms

Nour Abdallah is een Berlijnse illustrator en designer die dol is op
speelgoed. De samenwerking met Dasha & Kate (twee hakende zusjes
uit St. Petersburg) van Granny’s Crochet Hook is heel succesvol: Nour
tekent de figuurtjes en Dasha & Kate haken er amigurumipopjes van.

www.nourabdallah.com |

€ 22,99

•
•
•
•

@nourillu | @grannyscrochethook

Lula & co | Een vrolijke bende amigurumifiguurtjes | Granny’s Crochet Hook & Nour Abdallah | paperback met flappen
128 blz. | 19 x 23 cm | isbn 978 94 6401 583 6 | nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst
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€ 17,50
MEI
2022
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Zet de BBQ
maar vast aan!
Onmisbaar bij een goede BBQ zijn natuurlijk de bijgerechten.
Salades, sausjes, groenten, spreads, marinades en nog
veel meer. Voor de liefhebber van al die heerlijke sides is
er nu BBQ Bijgerechtjes. Hier vind je 100 gerechtjes, grote
en kleine. Alle recepten zijn toegankelijk en hebben niet
al te ingewikkelde en overal verkrijgbare ingrediënten.
Sausjes, roerbakgerechtjes, groenten, salades, dipsausjes,
marinades, broodjes, drankjes en toetjes.
•
•
•
•

Mooi vormgegeven en uitermate praktisch boek
100 heerlijke gerechtjes
Niet alleen voor mannen
Posters en receptkaarten op aanvraag beschikbaar

SPECTRUM NON-FICTIE
GESCHIEDENIS | JOURNALISTIEK | LITERAIRE NON-FICTIE
POPULAIRE WETENSCHAP | BIOGRAFIEËN

Lena Söderström is foodstylist, kookboekenschrijver en fotografe.
Ze heeft al 25 kookboeken op haar naam staan. Ze heeft ZweedsRussische roots en erfde de liefde voor het koken van haar Russische
grootmoeder. Ze is een enthousiaste ambassadeur voor goed en
lekker eten of het nu Zweedse, Russische of andere internationale
gerechten zijn.

@tastybylenasoderstrom
BBQ Bijgerechtjes | Spreads, salades & meer | Lena Söderström | oorspronkelijke titel: Det godaste till grillat
gebonden | 128 blz. | 19,5 x 26 cm | isbn 978 90 0038 224 8 | nur 440 Eten en drinken algemeen
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€ 20,99
MEI
2022

Kijk voor meer inspiratie op: spectrumboeken.nl |

@spectrumboeken

