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Vertegenwoordigers 
erbij!
Voor een nog betere verspreiding van onze 

boeken naar de boekhandel gaat De Vier 

Windstreken vanaf deze voorjaarsaanbieding 

samenwerken met New Book Collective! 

Nicky blijft het vertrouwde gezicht van 

De Vier Windstreken op de beurzen en zij 

zal nog steeds kinderboekwinkels, depots, 

inkoopcombinaties en groothandels bezoeken. 

Alle andere winkels kunnen voor de inkoop 

van onze boeken voortaan terecht bij Niels, 

Rutger, Maarten en Dian. 

Mocht u al door New Book Collective 

bezocht worden dan bieden ze dus vanaf 

dit voorjaar ook onze boeken aan. Is dit nog 

niet het geval en wilt u graag dat een van 

hen bij u langskomt, dan kunt u met hen 

contact opnemen. De contactgegevens van 

New Book Collective vindt u achter op deze 

aanbiedingsfolder.
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Van klein tot groots:  
Anne Frank
Sveta Dorosheva (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara 
(tekst)

Vanaf 5 jaar 
Vertaald door  
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 20 x 24,6 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt 20 januari 
(tussentijdse aanbieding, dus 
vóór de beurs uitgeleverd)

Anne Frank's verhaal  
voor jonge kinderen
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
oorlog, biografie

Na de razend populaire prentenboeken Coco 

Chanel en Audrey Hepburn verschijnt nu als derde 

deel in de serie ‘Van klein tot groots’ een titel over 

Anne Frank. Deze serie richt zich op bijzondere 

vrouwen uit de wereldgeschiedenis die de wereld 

hebben veranderd.

In het prentenboek Anne Frank wordt haar 

schrijnende levensverhaal duidelijk en eerlijk 

verteld. De prachtige illustraties zijn stuk voor stuk 

kunstwerken: alles is in zwart-wit weergegeven, op 

het dagboek na (wanneer dat in beeld komt).

Voor Nederland is dit verhaal natuurlijk van 

ongelofelijke waarde. Op 4 en 5 mei, maar ook de 

rest van het jaar. Het mag op geen basisschool 

ontbreken, maar is ook daarbuiten een onmisbaar 

prentenboek om Anne Franks belangrijke verhaal 

te delen met kinderen vanaf 5 jaar.

 
Coco Chanel
ISBN  
978 90 5116 654 5
Prijs € 14,50

Audrey Hepburn
ISBN  
978 90 5116 655 2
Prijs € 14,50

Een prachtige serie 
prentenboeken 
die ook door 
volwassenen wordt 
verzameld
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Martin said that there was no way a girl 

could be that strong, but Max didn’t care 

what he thought. He was convinced that 

Megapower was different from all the other 

superheroes.

Megapower didn’t just rescue cats like grandpa joe’s 
heroes, she could also tame any animal, no matter how big 
and fierce it was.

Max en de superhelden
Rocio Bonilla en Oriol Malet 
(illustraties)
Rocio Bonilla (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Antje 
Schoehuys-Blaak
Formaat 24 x 30 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 695 8
Prijs ca. € 15,95
Verschijnt in februari

Supermama
Thema’s: moeders, superhelden, comics, 
fantasie

Max is fan van alle superhelden, maar hij heeft één 

favoriet: Megapower. Niet omdat ze alle robots 

in haar macht heeft, alle dieren in nood redt, of 

omdat ze de moeilijkste sommen op kan lossen. 

Nee, hij is de grootste fan van Megapower, omdat 

ze ’s avonds haar mama-kostuum aantrekt en hem 

een welterustenkusje komt geven. 

Ook van Rocio Bonilla:

Broer & Zus
ISBN 978 90 5116 675 0
Prijs € 15,95

• Moederdagtip voor elke supermama!
• Stoere look: combinatie tussen 

prentenboek- en stripboekillustraties
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Eend en Pinguïn zijn  
GEEN vrienden
Julia Woolf 
(tekst en illustraties)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 24 x 24 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 714 6
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

GEEN vrienden!
Thema’s: vriendschap, ruzie, spelen

Sara en Nora zijn beste vrienden. Maar hun 

lievelingsknuffels, Eend en Pinguïn, zijn dat 

absoluut NIET. Terwijl Sara de schommel duwt 

voor Nora, duwt Eend Pinguïn juist van de 

schommel áf. En als de meisjes druk bezig zijn 

elkaars portret te schilderen, gooien Eend en 

Pinguïn verf naar elkaar. 

Hun ruzie ontwikkelt zich van kwaad tot erger, 

totdat de twee knuffels ontdekken dat er iets is 

dat ze allebei NIET LEUK vinden: verkleed worden 

als baby’s! Eigenlijk is alles beter dan dat. Zelfs 

samen schommelen, samen zandkastelen bouwen 

en samen schilderen...

• Onvergetelijke, eigenwijze karakters die jong en oud 
zeker laten grinniken! 
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Herdrukken voor  
het voorjaar
Hoe broed je eigenlijk een ei uit? Het verhaal van 

ei tot kuiken wordt verteld vanuit het perspectief 

van een klein meisje. Ze kijkt vaak naar de kippen 

in haar tuin. Wat zou ze graag eens een lief, zacht 

kuikentje ertussen zien lopen! Dan legt de dikke 

kip Ciska een ei. Alleen is ze niet van plan het uit 

te broeden. Daarom besluit het meisje het zelf 

te doen. Maar een ei uitbroeden is nog niet zo 

makkelijk. En het duurt veel langer dan ze dacht…

• Met halve pagina’s die het uitkomen van het ei laten zien

Mijn kuiken. 
Van ei tot kuiken
Eve Tharlet (illustraties)
Géraldine Elschner (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 25,1 x 25,1 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 158 8
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Met Vrolijk Pasen! krijg je meteen zin in Pasen!

De bundel bevat deze vijf volledige prentenboeken:

•  Haas Huppel en de paashaas
•  Het slimme paaseierenplan
•  Eieren voor de koning
•  Goed gedaan, Kippiekip!
•  Het paaskuiken: met uitleg over waarom  
 Pasen elk jaar op een andere dag valt

Vrolijk Pasen!  
De vijf mooiste paasverhalen
Verschillende auteurs en 
illustratoren

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Sjoerd Kuyper, 
Joukje Akveld, Ineke Ris en 
Sander Hendriks
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 144 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 233 2
Prijs ca. € 19,95
Verschijnt in februari

Voorjaarstips!
Wie legt het mooiste ei?
ISBN 978 90 5116 664 9
Prijs € 11,25

Het wonder van het ei
ISBN 978 90 5116 632 3
Prijs € 13,95

Wakker worden, 
Kleine Zevenslaper!
ISBN  
978 90 5116 565 4
Prijs € 14,95

Schaapje, schaapje,  
heb je mooie wol?
ISBN 978 90 5116 117 5
Prijs € 14,95
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Tjoeke Tjoeke Tuut Tuut
Emma Garcia  
(tekst en illustraties)

Vanaf 1 jaar 
Vertaald door M. E. Ander
Formaat 14 x 14 cm
Omvang 24 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 711 5
Prijs ca. € 9,95  
Verschijnt in februari

Stap maar in de trein!
Thema’s: treinen, tellen, vogels

Een vrolijk telboekje voor het slapengaan!  

De kleine rode trein rijdt langs het strand,  

het bos, de stad en de boerderij. En elke keer 

stappen er weer vogels in: eerst één meeuw,  

dan twee merels, drie duiven en op het laatst  

nog vier ganzen. 

Aan het eind van de dag zitten de wagonnetjes  

vol en wil de trein gaan slapen.  

Dus: wegwezen, vogels! En welterusten, kleine 

rode trein!
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Het waterschaap
John Rabou (illustraties)
Annelies van Uden (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 672 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Kunnen schapen 
zwemmen?
Thema’s: doorzetten, 
jezelf zijn, zwemmen

Manfred wil heel graag zwemmen. Zijn ouders 

en de andere schapen in de kudde vinden dat een 

slecht idee, want om te zwemmen zijn schapen te 

wollig. In het water worden ze dan veel te zwaar. 

Toch zit Manfred uren aan de waterkant te dromen 

over de vlinderslag, snorkelen en duiken. Hoe moet 

hij het aanpakken? Gewoon in het water springen? 

Een zwemvest aantrekken? Al zijn pogingen 

mislukken...

Maar als de boer op een dag de schapen komt 

scheren, weet Manfred niet wat hij ziet: dit is de 

oplossing! Zonder zijn schapenkrullen is hij licht als 

een veertje: hij duikt, plonst en spettert en vindt 

het heerlijk.

Het waterschaap is een positief prentenboek met 

een grappige ontknoping over iets écht graag 

willen, volhouden en je niets aantrekken van de 

kudde. En over zwemmen natuurlijk!
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Wat komt er uit de hoed?
Satoshi Kitamura  
(tekst en illustraties)

Vanaf 2 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 27,5 x 24 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 272, 273
ISBN 978 90 5116 698 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Ongelofelijke 
goocheltrucs
Thema’s: goochelen, dieren

Ontmoet Lucy en haar fantastische toverhoed! 

Samen zorgen ze voor een geweldige 

goochelshow vol verrassingen. Wat tovert ze 

allemaal uit haar hoed? Een inktvis, een eland, 

een olifant en uiteindelijk zelfs een hele jungle 

met vriendjes voor iedereen. Wat een reusachtig 

einde zeg!

Satoshi Kitamura is geboren in Tokyo en verhuisde in 
1980 naar Londen. In 1983 won hij de Mother Goose 
Award en de Japanese Picture Book Award voor zijn 
boek Angry Arthur. Daarna heeft hij talloze boeken 
gemaakt, is zijn werk vaak genomineerd geweest en 
heeft het vele prijzen gewonnen.
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Geselecteerd voor de 
Prentenboek TopTien!
Thema’s: vriendschap, 
ziek zijn, positief blijven

De kale boom is geselecteerd  

voor de Prentenboek TopTien 2019  

(23 januari t/m 2 februari)! En dat begrijpen wij 

helemaal, want dit prentenboek over ziek zijn laat 

prachtig de kracht zien van vriendschap en positief 

blijven.

Het wordt voorjaar in het bos. Er spelen jonge 

dieren aan de waterkant en aan de takken van de 

bomen groeien langzaam weer knisperend groene 

blaadjes. Behalve aan die van Beuk. Beuk voelt zich 

niet lekker en blijft kaal. Hij wordt er verdrietig van. 

Gelukkig hebben Meisje Eekhoorn en Klein Konijn 

een heel goed plan en voelt Beuk zich al gauw een 

stuk beter!

Een ontroerend mooi prentenboek met naïeve, expressieve 
platen in collagetechniek, beeldend taalgebruik en milde 
humor.
- NBD Biblion

2e druk
De kale boom
Barbara de Wolf (illustraties)
Tamara Bos (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 583 8
Prijs ca. € 14,95 
Reeds verschenen
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Tips voor de  
Nationale Voorleesdagen
Hier zetten wij onze tips op een rij met de mooiste 

prentenboeken voor jonge kinderen. 

Kleine uil en de boem
ISBN 978 90 5116 555 5
Prijs € 14,95

Kleine uil is ontroostbaar: haar mooie rode 
boem is weg! En ze wil de boem heel graag 
terug, want alleen een boem zegt zo mooi 
BOEM!

Slobber wil knuffelen
ISBN 978 90 5116 656 9
Prijs € 14,95

Slobber, een boomdraakje, wil graag 
knuffelen. Maar elfje Evi heeft daar 
helemaal geen zin in!
Waarom eigenlijk niet?

Het kleurenmonster
ISBN 978 90 5116 590 6
Prijs € 14,95

Het kleurenmonster is in de war. Hij 
voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en 
kalm tegelijk. Wat is er met hem aan 
de hand? Met de hulp van een meisje 
probeert hij alle emoties die hij voelt 
een eigen plek te geven.

Joupy gaat jutten
ISBN 978 90 5116 364 3
Prijs € 10,95

Joupy en Ella gaan samen jutten en ze vinden 
de mooiste schatten op het strand. Maar wat 
ligt daar? Is het een krokodil? Die is gevaarlijk! 
Wat moeten ze doen?

De kikker die wilde kraaien
ISBN 978 90 5116 683 5
Prijs € 14,95

Als de haan ’s ochtends zijn 
‘Kukelekuuuuu!’ laat horen, zijn alle 
dieren onder de indruk. Behalve de 
kikker. Die vindt de haan maar een 
opschepper. Hij roept dat hij zelf ook 
kan kraaien. En misschien nog wel beter 
dan de haan!

Luuk is laaiend
ISBN 978 90 5116 624 8
Prijs € 14,95

Deze draak heet Luuk. Het is een erg 
aardig ventje. Maar als iemand hem 
vertelt wat hij moet doen, wordt hij 
heel... erg... BOOS!

Te groot of te klein?
ISBN 978 90 5116 614 9
Prijs € 14,95

Wat Kleine Beer ook doet, het lijkt 
wel of zijn ouders hem er altijd óf te 
groot óf te klein voor vinden. Wat 
nu? Misschien moet hij de rollen eens 
omdraaien, zodat papa en mama zien 
dat het niet leuk is als je nooit precies 
groot genoeg bent...

Op zoek naar de zeekip
ISBN 978 90 5116 459 6
Prijs € 14,95

Ooit van een zeevarken of zeemuis 
gehoord? Ze bestaan echt! Als er 
boerderijdieren in zee leven, is er vast 
ook een zeekip, denkt Kip blij. Ze 
knutselt een duikpak in elkaar en gaat 
op zoek.

Tijger
ISBN 978 90 5116 597 5
Prijs € 16,50

Soms rennen honden heel erg hard. 
Soms vechten ze om een bot. Soms 
kwijlen ze nat, troosten ze lief
of grommen ze best wel eng. Soms 
kunnen honden nog veel meer. Maar 
zoals Tijger is er geen één.
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Met wie kan Muis 
meespelen?
Thema’s: vriendschap, spelen, dieren

In Een huis voor Haas en Muis gingen Haas en Muis 

op zoek naar een plek om te slapen. Die vonden ze 

bij een lieve beer, die wat gezelligheid miste. In dit 

tweede deel gaat Muis in zijn eentje op avontuur, 

omdat hij daarvoor al groot genoeg denkt te zijn. 

Onderweg komt hij verschillende dieren tegen die 

allemaal vragen of hij mee wil spelen, maar dat 

durft hij steeds niet: ze zitten te hoog in een boom, 

in het water of in de lucht. Aan het einde komt 

hij Haas en Beer weer tegen, en ze besluiten de 

volgende keer met z’n drieën op pad te gaan!

Over Een huis voor Haas en Muis schreef Vrije Opvoedkunst:
Met de verrassende doorkijkjes in de bladzijden van dik karton 
wordt het boek Een huis voor Haas en Muis een blijvertje in 
uw boekenkast.

• Fijne voorjaarssfeer
• Kartonboek met verrassende doorkijkpagina’s

Een avontuur voor Muis
Rosalinda Kightley 
(tekst en illustraties)

Vanaf 2 jaar 
Formaat 21,6 x 21,6 cm
Omvang 20 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 719 1
Prijs ca. € 13,50
Verschijnt in februari

Een huis voor Haas en Muis
ISBN 978 90 5116 622 4
Prijs € 13,50
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Je allereerste 
balletopvoering
Thema’s: ballet, samenwerken, 
vriendschap

Tijdens de eerste voorstelling van de kleine 

balletdansers, De vlinderdans, wil Rosa het liefst 

een vlinder zijn. Als na de audities blijkt dat ze een 

gloeiworm zal spelen, is ze erg teleurgesteld. 

De groep gaat enthousiast repeteren. Hun 

zelfvertrouwen, creativiteit, vriendschap en plezier 

voor dansen groeit, als ze samenwerken om een 

prachtige balletvoorstelling in elkaar te zetten. 

Dan is het de avond van de balletvoorstelling. 

Iedereen doet hard z’n best en straalt tijdens De 

vlinderdans. En Rosa ontdekt dat haar kleine rol 

ook heel belangrijk is. Ze voelt zichzelf prachtig. 

Misschien nog wel mooier dan een vlinder!

• Met meisjes- en jongensdansers 
• Van de illustrator van de succesvolle Belle & Boo-boeken

Kleine dansers.  
De balletvoorstelling
Mandy Sutcliffe (illustraties)
Maryann Macdonald (tekst)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 25 x 25 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 693 4
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Van dezelfde illustrator:

Bedtijd voor Boo
ISBN 978 90 5116 511 1
Prijs € 14,95
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Pixi-serie 05:
Ridders & Prinsessen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

Pixi-serie 06: 
Griezelen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

Pixi-serie 04: 
Lente & Pasen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 104 2
Prijs € 63,36

Pixi-serie 08: 
Klassiek II, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 108 0
Prijs € 63,36

Pixi-serie 03:
Pixi-pret, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

Pixi-serie 02:
Sprookjes, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 101 1
Prijs € 63,36

Pixi-serie 01:
Klassiek, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 100 4
Prijs € 63,36

Pixi’s kunnen het 
hele jaar door.  
Zeker in de lente  
en met Pasen! 

Inmiddels zijn er al ruim 

70 Pixi-titels.  

En deze serie kunt u 

dit voorjaar echt niet 

missen: serie 04 Lente 
& Pasen!



•  Voor beginnende lezers en om voor te lezen;

•  veel illustraties in kleur;

•  met een lettertype dat ook prettig leesbaar 

is voor kinderen met dyslexie, ontwikkeld 

door IWAL Instituten voor Dyslexie in nauwe 

samenwerking met de Faculteit Psychologie van 

de Universiteit van Amsterdam;

•  met vermelding van het AVI-niveau zoals dat 

door CITO is bepaald, zodat kinderen snel een 

titel kunnen vinden die bij hun leesniveau past;

•  herkenbaar logo op de rug.

Als Daiko jarig is wil hij maar één ding: zijn eigen 

drakenei. Hij is dan ook erg teleurgesteld als hij 

van zijn ouders een schepnet krijgt. Straks is hij 

de enige in zijn klas zonder draak! Dat wil Daiko 

echt niet, en dus bedenkt hij een plan. Hij pakt 

zijn schepnet en gaat naar de rivier waar een 

waterdraak op haar nest zit... 

Vera gaat op poezen passen die bij een mevrouw 

op een woonboot wonen. Haar vriendin Lizzy gaat 

met haar mee. Maar als ze binnen komen blijken 

er meer poezen te zijn dan Vera dacht. Niet een 

beetje meer, maar héél véél meer! Het zijn er 

wel vijfentwintig. Tijdens het oppassen gaat er 

van alles mis en plots is ook nog de grijze kat Bo 

spoorloos! Wat nu?

Een draak voor Daiko
Bianca Nederlof (tekst)
Helen van Vliet  (illustraties)

AVI M4
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 647 7
Prijs ca. € 9,95
Verschijnt in februari

Met een grote haal wil hij het ei in het net scheppen.

Maar hij duwt het juist naar de rand.

Daiko schrikt. 

Snel probeert hij het tegen te houden. 

Te laat! 

Het ei plonst in het water.

De kattenboot
Hieke van der Werff (tekst)
S.K.Y. van der Wel (illustraties)

AVI E4
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 687 3
Prijs ca. € 9,95
Verschijnt in februari

‘Ik zal ze wel pakken,’ zegt Vera’s vader.

‘Ik ook!’ roept Vera.

Maar het is alsof de poezen het aanvoelen!

Ze beginnen rond te rennen door de kamer.

Ze vliegen over de bank heen,

onder de stoel door.

Hup, de vensterbank op en af.

Nieuw in de serie 
‘Hoera, ik kan 

lezen!’
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help, een mug!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 095 6

in de val
AVI M3
ISBN 978 90 5116 177 9

Luna’s beestenboel
AVI  E4
ISBN 978 90 5116 318 6

Bij familie Mol-de Mol 
is alles oké
AVI E4
ISBN 978 90 5116 154 0

Familie Mol-de Mol 
viert feest
AVI E4
ISBN 978 90 5116 155 7

Familie Mol-de Mol. 
Wat stinkt daar zo?
AVI E4
ISBN 978 90 5116 319 3

Hidde en de witte kraai
AVI E4
ISBN 978 90 5116 207 3

Zzzoef!
AVI M5
ISBN 978 90 5116 097 0

Knor de waakbig
AVI E3
ISBN 978 90 5116 991 1

Luna tovert een draak
AVI E3
ISBN 978 90 5116 995 9

Knor is een held
AVI M4
ISBN 978 90 5116 370 4

Op slot!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 568 5

Familie Mol-de Mol  
zit hoog en droog
AVI M4
ISBN 978 90 5116 176 2

Familie Mol-de Mol  
staat er goed op
AVI M4
ISBN 978 90 5116 990 4

‘Hoera, ik kan lezen!’*
Vlucht
AVI E4
Interesse 9+
ISBN 978 90 5116 388 9

Luna gaat naar de 
heksenschool
AVI M5
ISBN 978 90 5116 465 7

Met het busje mee!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 442 8

Luna en de kikker
AVI M4
ISBN 978 90 5116 038 3

Waar is Knor?
AVI E4
ISBN 978 90 5116 564 7

Familie Mol-de Mol  
gaat verhuizen
AVI E4
ISBN 978 90 5116 650 7

poef!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 448 0

De Smoezels maken  
er een potje van
AVI E4
ISBN 978 90 5116 992 8

De Smoezels gaan  
op schoolreis
AVI M4
ISBN 978 90 5116 581 4

Rits en Rats
AVI E3
ISBN 978 90 5116 096 3

Baas van de keuken
AVI E3
ISBN 978 90 5116 098 7

Familie Mol-de Mol  
heeft vakantie
AVI E4
ISBN 978 90 5116 509 8

De Smoezels zijn  
samen sterk
AVI M4
ISBN 978 90 5116 405 3

Grapjes
AVI E4
ISBN 978 90 5116 648 4

Kleine IJsbeer en de 
 bange haas
AVI M4
ISBN 978 90 5116 657 6

Robbie en Ronnie
AVI E4
ISBN 978 90 5116 658 3

Een geluk bij een ongeluk
AVI M3
ISBN 978 90 5116 659 0



Plotseling pony.  
Het gekste paard van stal
ISBN 978 90 5116 643 9
Prijs € 14,95

Hi-hi-hi-hilarisch
Thema’s: paarden, schoolreis, 
vriendschap

Tweede deel in een knotsgekke serie graphic 

novels, voor meiden vanaf 8 jaar!

Noor zou eigenlijk blij moeten zijn. Want dat ben 

je toch, als je nieuwe beste vriendin Penny bij je 

in de klas komt en dus mee kan op schoolreisje? 

Maar Noor heeft hierdoor een probleem. Haar 

andere beste vriendin, de wanne-be kapster 

Moppie, kan geen geheimen bewaren en dus mag 

zij nooit, nooit, nooit achter Penny’s mega-geheim 

komen: ze verandert zomaar in een pony als er een 

hinnikend geluid klinkt. En laat het nou net zo zijn 

dat het populairste meisje uit de klas een hihihihi-

ringtone op haar telefoon heeft...

Over deel 1 schreef Ineke van Nispen van Libris:
Het is een geweldig verhaal met heel veel grappen. Iedere 
pagina is versierd met tekeningetjes, handlettering en 
verschillende lettertypes. Hierdoor is het boek ook erg geschikt 
voor kinderen die niet zo dol zijn op enorme lappen tekst.

Plotseling pony. 
Schoolreis op hol
Sabine Rothmund (illustraties)
Patricia Schröder (tekst)

Hardcover
Vanaf 8 jaar 
Vertaald door Django Mathijsen
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 133 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 721 4
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in maart
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Belangrijke herdrukken

6e druk
De mooiste vis van de zee helpt een ander
Marcus Pfister (tekst en illustraties)

ISBN 978 90 5116 102 6
Prijs € 15,95
Reeds verschenen

Sinds Regenboog zijn prachtige glinsterschubben met de andere 
vissen heeft gedeeld, zijn zij onafscheidelijke vrienden. Op een dag 
duikt er een kleine vis op die ze niet kennen; hij is verdwaald. Hij 
wil graag bij Regenboog en zijn vriendjes blijven, maar hij wordt 
weggejaagd. Maar wat doen ze als er gevaar dreigt?

2e druk
De mooiste vis van de zee gaat lekker slapen, kartonboek
Marcus Pfister (tekst en illustraties)

ISBN 978 90 5116 588 3
Prijs € 11,95
Reeds verschenen

Regenboog kan niet slapen. Alleen mama kan hem helpen. Ze 
belooft hem altijd te beschermen, of hij nu in de zwarte inktwolk van 
een octopus verdwaalt of een nare droom heeft.
Ssst! Daar valt de mooiste vis van de zee al in slaap...

•  Kartonboek met afgeronde hoeken en een ingekort verhaal
•  Met glinsterfolie

4e druk
Billen!
Yusuke Yonezu  
(tekst en illustraties)

ISBN 978 90 5116 366 7
Prijs € 10,95
Verschijnt in januari

Kleine kinderen zijn dol op kiekeboe-spelletjes. Die toveren 
al snel een grote lach op hun gezicht! Yusuke Yonezu bedacht 
hier een nieuwe variant op. Eerst zie je alleen de billen van 
een dier. Als je het flapje omlaag doet, komt het dier helemaal 
tevoorschijn en zwaait hij vrolijk.
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Voorjaar 2019
Prentenboeken
978 90 5116...
695 8 Max en de superhelden – Bonilla/ Malet €  15,95
714 6 Eend en Pinguïn zijn GEEN vrienden – Woolf €  14,95
711 5 Tjoeke Tjoeke Tuut Tuut – Garcia €  9,95
672 9 Het waterschaap – Rabou/ Van Uden €  14,95
698 9 Wat komt er uit de hoed? – Kitamura €  14,95
719 1 Een avontuur voor Muis – Kightley €  13,50
696 5 Van kleint tot groots: Anne Frank –  
 Dorosheva/ Sánchez Vegara €  14,50
693 4 Kleine dansers. De balletvoorstelling –  
 Sutcliffe/ Macdonald €  14,95

Titels in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’
978 90 5116...
647 7 Een draak voor Daiko – Nederlof/ Van Vliet €  9,95
687 3 De kattenboot – Van der Werff/ Van der Wel € 9,95

Jeugdboeken
978 90 5116…
721 4  Plotseling pony. Schoolreis op hol –  
 Schröder/ Rothmund €  14,95

Herdrukken
978 90 5116...
158 8 Mijn kuiken. Van ei tot kuiken – Tharlet/ Elschner € 14,95
233 2 Vrolijk Pasen! €  19,95
583 8 De kale boom – De Wolf/Bos €  14,95
102 6 De mooiste vis van de zee helpt een ander – Pfister €  15,95
588 3 De mooiste vis van de zee gaat lekker slapen,  
 kartonboek – Pfister €  11,95
366 7 Billen! – Yonezu €  10,95
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