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Hè Kint, schrik nouhou!
Thema’s: monsters, laten schrikken, 
vriendschap, falen 

Een prentenboek over het meest aandoenlijke 

monster ooit, die zelf denkt dat hij de grootste 

griezel is…

Monsta
Mateo Dineen (illustraties)
Dita Zipfel (tekst)

Vertaald door 
Hedi de Zanger 
Vanaf 5 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 773 3
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Waarom ik zo verdrietig ben?

Nou, dit kint had ik speciaal uitgekozen, om bij hem 

onder het bed te wonen en hem elke dag aan het 

schrikken te maken. Gewoon zoals het hoort: een 

beetje monsteren op z’n tijd. Het kint griezelt zich 

kapot. Doodgewoon en niks biezondurs bijzonders.  

Dus ik gromde woest, oefende griezelgezichten  

(ik kan nu 47 verschillende!), ik bromde, liet deuren 

kraakselen en knaagde aan deurposten. Ik heb zelfs  

de speciale cursus “Zo wort je een Echte Engerd” 

gevolgd. Supersnel ogenrollen (twee kanten op). 

Rechtop tegen een muur staan (zodat niemand  

je ziet). Plafond-hangen (als een spin).  

Stem-verdraaien (voor extra schrikeffect).

Maar wat denk je? Niks! Helemaal niks. 

Het wort echt niks met dit kint. 

Hij is onrepareerbaar. 

Dus ik vertrek, ik neem ontslag! 

En ik kom nooit meer terug. Denk ik. 

Misschien toch. Ooit. 

Als Kint dat leuk zou vinden...…
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Tweede 
driehoekige
kartonboek
Thema’s: dierengeluiden, kiekeboe

Deel 1 met voornamelijk boerderijdieren was al 

prachtig, maar deel 2, met dierentuindieren, is 

misschien nog wel mooier!

Met dit tweede kleurrijke, maar vooral bijzondere, 

driehoekige kartonboek spelen peuters hun 

lievelingsspelletjes: kiekeboe, dierengeluiden raden 

en ze ook nadoen! Op de flapjes staat een geluid 

geschreven en zodra je de flappen opent, komt het 

bijbehorende dier tevoorschijn.

Welke dieren houden zich in dit boekje verborgen? 

Wie trompettert, wie gromt en wie kwaakt? 

En op de laatste pagina: wie zzzlaapt de hele 

winter? De beer natuurlijk!

Visueel aantrekkelijk voor de allerkleinsten.

NBD Biblion over deel 1:
Mroziewiecz' illustraties zijn kleurrijk en zitten vol prachtige 
geometrische patronen. Het einde is verrassend.

Wie hoor ik daar?
Elsa Mroziewicz  
(tekst en illustraties)

Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 1 jaar 
Formaat 16 x 16 x 16 cm
Omvang 22 bladzijden
NUR 276, 271
ISBN 978 90 5116 782 5
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in februari

Wie zegt wat?
ISBN 978 90 5116 733 7
Prijs € 12,95
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Dit huis is van mij!
Thema’s: vriendschap, ruzie, klussen

Een nieuw verhaal op rijm van Maria van Donkelaar!

In het bos ziet Vos een vervallen huisje. Dat ga ik 

opknappen, denkt hij. Ik maak er een droomhuis 

van! Hij is nog niet weg of Das komt eraan. Hij 

denkt hetzelfde. Vos en Das werken beiden aan het 

huis, maar zien elkaar niet en zijn steeds verrast als 

er weer iets aan het huis opgeknapt is.

Als het droomhuis klaar is, besluiten ze allebei een 

feest te geven. En met hun handen vol lekkers en 

decoraties komen ze elkaar voor het eerst tegen. 

Het loopt uit op een ruzie, want beiden vinden dat 

het hún huis is. Ze dreigen dat ze hun gevaarlijkste 

vrienden erbij zullen halen, waarna de een naar links 

en de ander naar rechts wegvlucht. 

Daar komen de gasten. Die besluiten alvast 

maar te beginnen met het feest! Het wordt een 

vrolijke boel, zien ook Vos en Das, die nieuwsgierig 

dichterbij komen. De gasten roepen blij: “Vos en 

Das, wat een verrassing! Jullie zijn een prachtig 

paar!” En als het feest klaar is, zwaaien Vos en Das 

hun vrienden op de drempel uit en gaan ze samen 

terug naar binnen…  

Het droomhuis
Jan Braamhorst (illustraties)
Maria van Donkelaar (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 723 8
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Van dezelfde illustrator:

Jeppe krijgt een vriend
ISBN 978 90 5116 661 3
Prijs € 14,95

Maria van Donkelaar 
(Rotterdam) werkt als 
schrijver, redacteur, 
vertaler en bookdesigner 
voor verschillende 
uitgeverijen. Ze won dit 
jaar de Zilveren Griffel 
voor Zo kreeg Midas 
ezelsoren (Uitgeverij 
Gottmer).

Jan Braamhorst (Velp) 
heeft de afgelopen 40 jaar 
talloze boeken geïllustreerd 
en schilderijen gemaakt. 
Naast kinderboeken zijn dat 
illustraties voor educatieve 
uitgaven, kwartetspelen, 
tekeningen voor de (onderwijs)
televisie, illustraties voor 
musea en veel tekeningen over 
de geschiedenis van ons land. 
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Afscheid nemen  
voor peuters
Thema’s: dood, opa

Een gevoelig, troostrijk prentenboek voor peuters 

die met de dood te maken krijgen.

Opa Henk is ziek. Heel erg ziek. 

Zijn kleindochters Ella en Cato willen met hem spelen. 

Net als altijd. 

Maar dat kan niet meer. Nooit meer. 

Ella en Cato maken tekeningen voor opa.

En ze dansen op hun allermooist, bij zijn kist.

‘We kunnen altijd aan opa denken,’ zegt Ella.

‘Ja,’ knikt Cato, ‘altijd en altijd.’ Dag opa Henk
Monica Maas 
(tekst en illustraties)

Vanaf 3 jaar 
Formaat 18 x 21 cm
Omvang 24 bladzijden
NUR 272, 273
ISBN 978 90 5116 778 8
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in februari

Wat gaan we doen?
ISBN 978 90 5116 738 2
Prijs € 10,95

Over Henk, de man van Monica Maas
In de nazomer van 2014 bleek de man van Monica Maas 
(Texel) een hersentumor te hebben. Hij overleed dat jaar 
op 60-jarige leeftijd. Hun kleindochters Ella en Cato, 
toen 2 en 4 jaar, maakten het mee. Zij bewaren mooie 
herinneringen aan hun lieve opa Henk. Na zijn overlijden 
schreef en illustreerde Monica Maas dit prentenboek. 

Ook van  Monica Maas:
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Tips voor de  
Nationale Voorleesdagen
Hier zetten wij onze tips voor de mooiste 

prentenboeken voor jonge kinderen op een rij.  

Kleine dansers. De balletvoorstelling
ISBN 978 90 5116 693 4
Prijs € 14,95

Rosa en haar vier vrienden oefenen 
hun sprongen en pirouettes om De 
Vlinderdans perfect te maken. Voor 
Rosa voelt het alsof al haar harde 
werk voor niets is geweest als ze een 
teleurstellende rol krijgt. Maar haar 
vrienden helpen haar om in te zien dat 
deze kleine rol erg belangrijk is.

Eend en Pinguïn zijn GEEN vrienden
ISBN 978 90 5116 714 6
Prijs € 14,95

Sara en Nora zijn beste vriendinnen. 
Hun favoriete knuffels, Eend en 
Pinguïn, zijn dat absoluut NIET. 

Met onvergetelijke, eigenwijze 
karakters die jong en oud zeker laten 
grinniken!

Het kleurenmonster  
gaat naar school
ISBN 978 90 5116 736 8
Prijs € 14,95

Het kleurenmonster is een beetje 
zenuwachtig. Hij gaat vandaag voor 
het eerst naar school en hij heeft geen 
idee wat dat inhoudt. Wees maar 
niet bang, monster! Er wachten daar 
nieuwe avonturen op je, en je zult veel 
nieuwe vrienden maken.

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?

Wat komt er uit de hoed?
ISBN 978 90 5116 698 9
Prijs € 14,95

Ontmoet Lucy en haar 
fantastische toverhoed! Samen 
zorgen ze voor een goochelshow 
vol verrassingen. Wat tovert Lucy 
allemaal uit haar hoed? Kijk mee en 
geef een daverend applaus!

Mijn eigen ster
ISBN 978 90 5116 752 8
Prijs € 14,95

Een klein meisje vindt een ster, die 
hoog uit het heelal is komen vallen. 
Ze neemt hem mee naar huis en 
verzorgt hem totdat hij weer  
beter is. 

Een aandoenlijk verhaal op rijm 
over vriendschap en loslaten.

Twinkel wil alles roze
ISBN 978 90 5116 748 1
Prijs € 14,95

Twinkel verzint een spreuk om de 
rozen van de Goede Fee roze te 
maken, maar per ongeluk tovert ze 
ALLES in de tuin roze! Wat nu? 

Een serie voor iedereen die houdt 
van feeën, vriendschap en ROZE!

Het waterschaap
ISBN 978 90 5116 672 9
Prijs € 14,95

Manfred wil zwemmen.  
Echt héél graag. De andere 
schapen vinden het een slecht 
idee, maar Manfred zit uren aan 
de waterkant te dromen over 
de vlinderslag, snorkelen en 
bommetjes maken in de sloot. 
Alleen... hoe krijgt hij dat voor 
elkaar?

Tingelingeling. Ik leer fietsen!
ISBN 978 90 5116 735 1
Prijs € 14,95

“Wèhèhèèh, ik wil niet leren fietsen!” 
brult Eppie Eend. Maar Sjaak Zwaan 
heeft een idee. Stapje voor stapje 
leert hij Eppie 
dat fietsen 
hartstikke 
makkelijk en 
leuk is. Al snel 
fietst Eppie 
bellend rond: 
Tingelingeling!

2e druk!
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In bad met Regenboog! 
Thema’s: onderwaterwereld, vriendschap

Na jaren is het badboekje van de mooiste vis van de 

zee eindelijk weer leverbaar! Hij voelt zich in bad als 

een vis in het water.

Lekker spetteren met Regenboog! Dit zachte 

boekje met mooie boodschap over vriendschap 

en delen, is perfect voor in bad, in bed, in de tuin, 

eigenlijk overal! 

• Gebaseerd op de tekst uit De mooiste vis van de zee  
(deel 1)

• Vrij van schadelijke stoffen, dus geschikt voor de 
allerkleinsten!

De mooiste vis van de zee, 
badboekje
Marcus Pfister  
(tekst en illustraties)

Vanaf 6 maanden 
Vertaald door Nannie Kuiper
Formaat 16 x 16 cm
Omvang 6 bladzijden
NUR 271
ISBN 978 90 5116 771 9
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in januari

De mooiste vis van de zee gaat 
lekker slapen, kartonboek
ISBN 978 90 5116 588 3
Prijs € 11,95

De mooiste vis van de zee 
sluit vrede
ISBN 978 90 5579 330 3
ACTIEPRIJS € 9,95 

De mooiste vis van de zee, 
groot kartonboek
ISBN 978 90 5579 885 8
Prijs € 12,95
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Wij willen weg! 
Thema’s: samenwerken, vriendschap,  
blij zijn met wat je hebt, afscheid

Alle dieren op de boerderij zijn vrienden. Samen 

zorgen ze voor de boerderij en voor elkaar. Het is 

misschien niet altijd perfect, maar iedereen vindt 

het prima zo.

Tot de ganzen op een dag beginnen te roddelen.  

Ze broeden op een plan om de boerderij te verlaten 

en alleen te gaan wonen op een eilandje. Ze breken 

de brug naar het vasteland af. Nu zal hun leven 

perfect zijn! 

Heel eventjes is dat ook zo. Maar dan blijkt hoeveel 

werk ze moeten doen, nu ze in hun eentje zijn. 

En dat de andere dieren hen best vaak hielpen en 

dingen konden die zij zelf niet kunnen. 

Dan nemen ze een besluit: ze bouwen de brug weer 

op en zijn blij hun oude vrienden weer te zien.

Het kleine eiland is een moderne fabel vol humor en 

hoop over het bouwen van bruggen, in plaats van 

barrières op te werpen.

Vaak praten we niet met kinderen over dit soort dingen. 
Maar dit zijn problemen die onze wereld en hun toekomst 
bepalen. En dus was het mijn doel om een moeilijk onderwerp 
toegankelijk te maken voor kleine kinderen.
- auteur Smriti Prasadam-Halls

Het kleine eiland
Robert Starling (illustraties)
Smriti Prasadam-Halls (tekst)

Vertaald door 
Monique Berndes
Vanaf 4 jaar 
Formaat 25 x 26 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 763 4 
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Ook van deze illustrator:

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

Ontdek de boerderij, 

samen met Pixi! 

Wat gebeurt er allemaal op een dag? 

Welke voertuigen worden gebruikt? 

En welke avonturen zijn er te beleven? 

Lees het allemaal in de elfde Pixi-serie!

Kijk voor meer informatie op 
www.pixiboeken.nl

Pixi-serie 11: 
Op de boerderij, 8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 112 7

Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs ca. € 63,36
Verschijnt in februari
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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’s voor elke tijd 
van het jaar   

Ook lente en Pasen! 

Pixi-serie 09: 
Vriendschap, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 110 3
Prijs € 63,36

Pixi-serie 10: 
Reizen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 111 0
Prijs € 63,3618



Uit een ei komt 
niet altijd 
een vogel  
Thema’s: 
non-fictie, 
dieren, natuur

Ontdek welke dieren hun leven in een ei 

beginnen. Dat zijn niet alleen vogels! 

Ook een schildpad, pinguïn en alligator komen 

uit een ei. Er is zelfs een zoogdier dat eieren legt: 

het vogelbekdier.

Met verbazingwekkend mooie illustraties die  

deels geschilderd en deels met collagetechniek 

gemaakt zijn.

Woorden die charmeren, illustraties die betoveren.
RSPB Magazine

Wie zit er in het ei?
Alexandra Milton 
(tekst en illustraties)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 27,3 x 25 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 775 7
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

• Mooie titel voor 
   het voorjaar!

20 21



Buitenaardse 
vriendschap  
Thema’s: familie, verlangen, vriendschap

Een nieuw, emotioneel verhaal over het belang van 

familie, van de maker van De beer en de piano.

Kleine Emma droomt ervan om tussen de sterren  

te wonen, waar alles magisch glimt en schittert.  

Als ze op haar sterrenrots zit en haar zaklamp 

aan- en uitknipt, komt daar plotseling een echt 

ruimteschip aangevlogen. Haar droom lijkt te 

zijn uitgekomen als ze vriendschap sluit met het 

buitenaardse wezen, maar hij vertrekt al snel weer 

en laat Emma alleen achter.

De tijd gaat voorbij, zoals de tijd altijd doet. 

Emma wordt ouder en ouder, maar ze blijft haar 

sterrenrots trouw bezoeken en houdt hoop op de 

terugkeer van haar vriend. En dan, als ze de moed 

bijna heeft opgegeven en met haar zaklamp nog 

één keer naar de sterrenhemel schijnt, komt het 

ruimteschip terug.

Emma gaat mee met haar vriend, en voor even  

is alles perfect. Maar als ze onder zich de aarde 

steeds kleiner en kleiner ziet worden, begrijpt ze 

dat ze het meest kostbare achterlaat dat ze heeft: 

haar familie. 

Over De beer, de piano, de hond en de viool schreef  
NBD Biblion: 
Ontroerend verhaal gegoten in sfeervolle prenten waarin 
eenzaamheid, verdriet, succes en de nachtelijke sfeer 'voelbaar' 
zijn geïllustreerd in warme en donkere kleuren.

Lichtjes uit de ruimte
David Litchfield 
(tekst en illustraties)

Vertaald door Joukje Akveld
Vanaf 4 jaar 
Formaat 22 x 30 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 774 0 
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Ook van deze illustrator:

De beer, de piano,  
de hond en de viool
ISBN 978 90 5116 691 0
Prijs € 14,95

Vertaald door Joukje Akveld!
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Van delen word je blij  
Thema’s: vriendschap, schoonheid, 
jaloezie

Pip is een trotse pauw. Zo trots als je van een pauw 

verwacht, stapt hij voorbij met zijn glanzende 

staart. Pauw Pol is ook trots op zijn staart, maar 

om een andere reden. Hij vindt het zó leuk dat 

zijn vrienden de veren prachtig vinden, dat hij die 

weggeeft aan wie hij er maar gelukkig mee kan 

maken. De laatste veer geeft hij aan zijn beste 

vriend, en dan is zijn kontje helemaal kaal. 

Als Pip dat ziet, lacht hij hem uit en maakt hem 

belachelijk. Zo hoopt Pip dat iedereen zijn staart 

nóg mooier zal vinden dan anders. Maar niemand 

let op Pip: iedereen is trots op die lieve Pol. Die 

heeft geen verenpracht nodig om mooi te zijn. 

En om de verwaande Pip de mond te snoeren, 

heeft Sep Schaap een cadeautje gebreid voor Pol: 

een mooi mutsje voor op zijn kale pauwenkontje!

Zo trots als een pauw
Joke Eikenaar 
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 753 5
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in februari

Bekijk ook de bijzondere 
achterkant!
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Het levensverhaal  
van Rosa Parks  
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
biografie, discriminatie, rassenscheiding

In de fantastische, kleurrijke serie ‘Van klein tot 

groots’ verschijnt alweer het zesde deel!  

Rosa Parks groeide op in Alabama. Haar opa en oma 

vertelden verhalen over de slavernij van vroeger, en 

hoewel Rosa niet meer in slavernij leefde, was het 

leven zwaar voor haar. Ze mocht niet in de schoolbus, 

maar moest lang lopen naar een school die alleen 

voor gekleurde kinderen was. 

Rosa voelde dat dat niet klopte, dat iedereen eigenlijk 

gelijk was en ook zo behandeld moest worden. 

Daarom besloot ze op een dag, toen ze volwassen 

was en in de bus zat, om niet op te staan voor een 

blanke man. Ze belandde in de gevangenis maar was 

niet bang. Ze wist dat ze vocht voor iets belangrijks. 

En dat heeft ze haar hele leven nog gedaan.

Elk deel in deze serie is geïllustreerd door een andere 

illustrator. Dat maakt dat lezers alle delen uit deze 

bonte reeks willen verzamelen!

Ineke van Nispen van Libris over Frida Kahlo:
Net als de voorgaande deeltjes een prachtig prentenboek voor 
kinderen vanaf een jaar of vijf, maar ook volwassenen zullen 
genieten van de mooie illustraties. 

Van klein tot groots: 
Rosa Parks
Marta Antelo (illustraties)
Lisbeth Kaiser (tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Antje 
Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 34 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in februari

Meer in de serie  
Van klein tot groots:

Marie Curie
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 14,50

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

Anne Frank
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,50

Frida Kahlo
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,50

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

• Met achterin foto’s en 
extra informatie over 
Rosa’s leven

• Voor lezers van 6 tot 
100 jaar
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De Smoezels nu 
voor oudere 
kinderen! 

Thema’s: dinosaurussen, prehistorie, 
avontuur, helpen

Professor Proos Sekko heeft een tijdmachine 

gebouwd! En die slingert de Smoezelkinderen 

rechtstreeks de prehistorie in. Wel met een 

fotocamera natuurlijk, want dit is een buitenkansje 

om mooi beeld te verzamelen. 

De Smoezelkinderen lopen al snel een kleine dino 

tegen het lijf die zijn moeder kwijt is. En natuurlijk 

helpen ze hem bij zijn zoektocht.

Het blijkt flink gevaarlijk te zijn, dat prehistorische 

leventje. Ben je net ontsnapt aan gemene hagedissen, 

komt er een uitgehongerde T-rex achter je aan! Maar 

met een rake worp van het ene Smoezelkind, die de 

camera van de professor in de bek van de T-rex gooit, 

weten ze het gevaarlijke monster te verjagen.

Dit Smoezelboek is de volgende lees-stap voor 

Smoezelfans die de prenten- en AVI-boeken van deze 

groene wezentjes verslonden hebben. 

De Smoezels in Dinoland
Erhard Dietl 
(tekst en illustraties)

Vertaald door 
Hedi de Zanger 
Voorlezen vanaf 6 jaar 
(of zelf lezen vanaf 8 jaar)
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 112 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 772 6
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in februari

De Smoezels vieren een 
verjaardag
ISBN 978 90 5116 237 0
Prijs € 14,95

De Smoezels maken er een 
potje van
ISBN 978 90 5116 992 8
Prijs € 9,95

‘Vette donderscheet,’ zegt het ene Smoezelkind. ‘Wat een 

poepie! Het lijkt wel een mini-dino.’

Het andere Smoezelkind antwoordt: ‘Hij lijkt precies op  

die dino die we in het museum van Stinkstad hebben gezien. 

Weet je nog?’

En dan schrikken ze zich allebei tegelijk de bibbers. Ineens 

weten ze precies waar ze beland zijn!

Ze zijn in Dinoland! In de oertijd!

‘Drie emmers kikkerpis!’ zegt het ene Smoezelkind. ‘Professor 

Proos Sekko heeft ons vet ver naar nu-van-vroeger geschoten!’
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O neee!  
Het internet is kapot!
Thema’s: afhankelijk zijn van internet, 
familie, oma

Met dit jeugdboek ontdekken kinderen dat het 

thuis eigenlijk heel gezellig is als het internet het 

niet meer doet.

Dat geloof je toch niet? Oma heeft het internet 

gesloopt! Echt het hele internet, over de hele 

wereld. Tilly, Max en Lisa vinden het eerst nog wel 

grappig. Maar dan wordt het serieus: want wat doe 

je met je tijd als je geen internet hebt? 

Ineens staat er een pizzabezorger voor de deur; 

zijn navigatie doet het niet meer en dus weet hij 

niet waar hij moet zijn. Papa is ook eerder thuis, 

omdat hij op zijn werk niets meer kon doen. Hij 

weet wel hoe ze deze dag goed kunnen besteden! 

Hij haalt zijn oude gitaar van zolder en speelt de 

favoriete muziek van zowel Lisa als de pizzajongen. 

Het wordt een groot muziek- en dansfestijn in de 

woonkamer. Tot er een technicus voor de deur 

staat. Via oma’s computer maakt hij alles weer in 

orde.

De volgende dag is alles weer zoals het was. Fijn. 

Toch? “Oma?” vraagt Tilly stiekem, “kun je het 

internet niet nog een keertje kapotmaken? Het was 

eigenlijk best wel gezellig…”

Lachspier-training voor het hele gezin!

“Nee oma, dat kan echt niet. Jij hebt het internet niet  

kapot kunnen maken,” zegt Max stellig.

Maar daar vergist Max zich.

Want oma heeft het internet wel kapotgemaakt.

Het hele internet. In de hele wereld.

Gesloopt. Door oma.
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