NAJAAR
2018

Een emotioneel vervolg

Vriendschap

Thema’s: muziek, dieren
Dit vervolg op het succesvolle De beer en de piano
draait om de violist Hector en zijn beste vriend
en grootste fan, het hondje Bruno. Omdat het
Hector niet lukt om door te breken, geeft hij
het vioolspelen op. Maar als Bruno dan leert de
viool te bespelen, krijgt híj de kans om mee te
doen in Beers Big Band; de muziekgroep van de
hoofdpersoon uit De beer en de piano!
In plaats van blij te zijn voor zijn vriend, is Hector
jaloers en laat hij Bruno in zijn eentje op tournee
gaan. Hector heeft al snel spijt en als Beers Big
Band bij hem in de stad speelt, gaat hij ernaartoe
om Bruno te laten zien hoe trots hij is. En tot zijn
grote verrassing mag hij dan het podium op om
mee te spelen met de band. Hector realiseert zich
dat echte vriendschap, net als goede muziek, een
leven lang meegaat.
De Vlaardinger over De beer en de piano:
Het is allemaal schitterend en bijzonder sfeervol
geïllustreerd.

De beer, de piano,
de hond en de viool
David Litchfield
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 691 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

Het eerste deel:

De beer en de piano
ISBN 978 90 5116 469 5
Prijs € 14,95
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Hoor ze pruttelen
en ratelen!

Vriendschap

Thema’s: scheten, geluiden, wedstrijd
Oeps – daar liet iemand een scheetje glippen!
De grote beer Arne heeft chili con carne gemaakt
en al snel laten alle dieren windjes ontsnappen.
En dan maken ze er meteen maar een wedstrijd
van!
Kleine dieren, kleine scheetjes. Grote dieren, grote
scheten. Tenminste, dat zou je denken...
Een hilarisch kartonboek met 6 grappige
scheetgeluiden, voor kinderen vanaf 1 jaar!
• Met aan/uit-knopje
• Bij dit boek is een filmpje beschikbaar

De schetenwedstrijd
Günther Jakobs (illustraties)
Anna Taube (tekst)
Vanaf 1 jaar
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 16 x 16 cm
Omvang 10 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 680 4
Prijs ca. € 13,95
Verschijnt in september
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Tegenstellingen
voor de allerkleinsten
Thema’s: dieren, voorwerpen
Laat je verbazen door dit kartonboek vol kleurrijke
illustraties! Ontdek op elke pagina hoe iets
verandert in het tegenovergestelde zodra het
flapje wordt opengedaan. Een kleine auto wordt
een grote takelwagen, een rechte rups wordt krom
en een langzame schildpad verandert in een snel
vliegtuig.
• De herhalingen in de tekst houden de aandacht van
kinderen vast
• Dankzij de flapjes is dit boek tegelijkertijd een
speelobject
• Bij dit boek is een filmpje beschikbaar

Van dezelfde auteur en
illustrator:

Groot of klein?
Agnese Baruzzi
(tekst en illustraties)
Vanaf 2 jaar
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 16,8 x 16,8 cm
Omvang 20 bladzijden
NUR 276, 271
ISBN 978 90 5116 638 5
Prijs ca. € 9,95
Verschijnt in september

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
ISBN 978 90 5116 613 2
Prijs € 9,95
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Wat doen dieren
in de winter?
Thema’s: natuur, non-fictie
Het landschap ligt verstopt onder een diepe
laag sneeuw. Mensen trekken zich terug in hun
huizen en maken het daar warm en gezellig. Maar
voor dieren breekt er een zware tijd aan. In dit
groot formaat kartonboek met flapjes ontdekken
kinderen wat dieren doen als het winter wordt!
Kun je het spoor van een haas in de sneeuw
herkennen? Hoe ziet het holletje van een muis
eruit? Waar verstoppen lieveheersbeestjes zich,
of vleermuizen? En wat gebeurt er met vissen als
er ijs ligt?
Open alle flapjes en ontdek de geheimen van
de winter!
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• Prachtige,
natuurgetrouwe
tekeningen vol details
• Voor natuurliefhebbers
van 3 tot 100 jaar
• Bij dit boek is een
filmpje beschikbaar

Als het winter wordt
Thomas Müller
(tekst en illustraties)
Vanaf 3 jaar
Vertaald door Jeroen van
den Heuvel
Formaat 21,2 x 28,2 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 271, 223
ISBN 978 90 5116 665 1
Prijs ca. € 13,95
Verschijnt in september
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Omkeerboek met
herkenbare situaties

Vriendschap

Thema’s: broers, zussen, ruzie, spelen
Broers zijn súpervervelend. En zussen zijn megairritant. Ze zijn saai, zeurderig en je wordt zo moe
van ze... Hoewel, soms maken ze je ook aan het
lachen, helpen ze je en zijn ze heel moedig. En mis
je ze als ze weg zijn. Oké, goed, broer en zus zijn is
eigenlijk best wel leuk.
Dat is ook wat de hoofdpersonen in dit verhaal zich
realiseren. Totdat er nóg een familielid bij blijkt te
zijn gekomen...
Dit humoristische verhaal is vanaf twee kanten te
lezen, zodat je het vanuit het perspectief van de
broer én de zus ervaart!
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• Bij dit boek is een filmpje beschikbaar

Broer & Zus
Rocio Bonilla (tekst en
illustraties)
Vanaf 3 jaar
Vertaald door
Mariella Manfré
Formaat 27,4 x 24,7 cm
Omvang 56 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 675 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Vriendschap

Stop de Tijd!
Thema’s: kattenkwaad
Dit zijn Poes en Snoezie. Ze wonen naast elkaar
aan de Leeuweriklaan en zijn beste vrienden. Poes
is klein en ondeugend. Snoezie is groot en lief.
Iedere dag beleven de vrienden weer een ander
avontuur.
Vandaag laat Poes zien dat ze een wel héél
bijzonder trucje kan. Ze telt tot drie en roept:
“Stop de Tijd!” Opeens staat alles stil. Kaat, die net
van de schommel sprong, zweeft in de lucht. Een
meneer hangt met open mond boven zijn ijsje en
een hondje dat net een plasje deed, blijft met zijn
poot omhoog stokstijf staan. Heel de wereld is
bevroren.
“Kom op, Snoezie, dit is het perfecte moment voor
kattenkwaad!”
De poezen zetten hun buurt op stelten: ze verven
de gemene boerderijhond roze, eten stiekem vis in
de viswinkel en maken heel veel rommel bij de
kattige Zusjes Siamees. Maar… ze doen ook
nog iets liefs voor een kleine jongen die
zijn ballon liet ontsnappen.

Marloes Kemming
(Amsterdam) werkt als
communicatieadviseur.
Daarnaast schrijft
ze (kinder)boeken en
artikelen over eten en
reizen. In 2015 won ze de
Coffeecompany Book
Award met Het kleine
leven van Norbert Jones
(Xander Uitgevers).
Dit is haar tweede
prentenboek bij De Vier
Windstreken.

Poes en Snoezie.
Stop de Tijd!
Belinda Jordens (illustraties)
Marloes Kemming (tekst)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 671 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

Belinda Jordens (Grave) vroeg al sinds ze een klein meisje
was alleen maar pennen en papier als cadeautjes. Ze
illustreert, schildert, ontwerpt, etaleert, geeft advies bij
woninginrichting en is sinds kort ook webdesigner. Poes
en Snoezie. Stop de Tijd! is haar eerste prentenboek.
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Het leven van
Audrey Hepburn
Thema’s: sterke vrouw, dromen
verwezenlijken, geschiedenis, biografie
Na Coco Chanel verschijnt nu het tweede
prentenboek in de serie ‘Van klein tot groots’.
Deze reeks biografieën laat zien hoe kleine
meisjes hun grote droom werkelijkheid maakten.
Het vrolijk geïllustreerde prentenboek Audrey
Hepburn vertelt over Audreys kindertijd in de
oorlog en de roem toen ze daarna als actrice
doorbrak. Maar hoe populair ze ook was, pas toen
ze door UNICEF werd gevraagd om ambassadrice
te worden, brak de gelukkigste tijd van haar leven
aan. Ze reisde vervolgens de hele wereld over om
kinderen te helpen. Want ze vergat nooit hoe
bang en hongerig zijzelf als kind was geweest.

Het eerste deel uit deze serie:

De boeken uit deze reeks zijn niet te missen
dankzij de opvallende illustratiestijlen: vrolijk,
simpel en speels. Prachtige verzamelitems voor
5- tot 100-jarigen!
Met hun opvallende illustraties zijn dit grandioze eerste
biografieën voor jonge lezers.
The Huffington Post

Coco Chanel
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 13,95

Van klein tot groots:
Audrey Hepburn
Amaia Arrazola (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara
(tekst)
Vanaf 5 jaar
Vertaald door
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs ca. € 13,95
Verschijnt in september
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Vriendschap

Alleen op een eiland
Thema’s: eenzaamheid, de baas spelen
Jeppe woont op een klein eiland midden in een
grote zee. Hij heeft genoeg te eten en kan allerlei
spelletjes doen, maar toch voelt hij zich erg alleen.
Hij is dan ook blij als vogel Ko zomaar op het eiland
neerstrijkt! Nu kunnen ze samen spelen.
Jeppe vindt het heerlijk om zijn nieuwe vriend
te verwennen met het lekkerste eten. Maar dan
bedenkt Jeppe dat het anders kan: de vogel kan ook
voor hem zorgen! Vanaf dat moment doet hij niets
anders meer dan eten, en slapen in zijn hangmat.
Dan begint het op een avond geweldig te stormen!
Jeppe vlucht zijn huisje in en als de storm is gaan
liggen, is Ko er niet meer. Teleurgesteld pakt hij
zijn oude leventje weer op en alles lijkt hetzelfde
te worden als voorheen, toen hij alleen op het
eiland zat. Tot Ko ineens weer op het eiland is. Ze
zijn dolblij om elkaar terug te zien. Jeppe wil zijn
vriendje Ko nooit meer missen!
• Een ideaal prentenboek om met kinderen gesprekken
aan te gaan over de baas spelen
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Jan Braamhorst (Velp)
wilde vroeger zeeman
of kunstenaar worden.
Inmiddels vaart hij al
ruim 30 jaar met zijn
zeilschip en heeft hij de
afgelopen 40 jaar talloze
boeken geïllustreerd en
schilderijen gemaakt. Dit
is zijn allereerste eigen
prentenboek.

Jeppe krijgt een vriend
Jan Braamhorst
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 661 3
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Opschepper!
Thema’s: jaloezie, doen waar je goed
in bent
Als de haan ’s ochtends zijn ‘Kukelekuuuuu!’ laat
horen, zijn alle dieren onder de indruk. Allemaal,
op eentje na. De kikker vindt de haan maar een
opschepper. Hij roept dat hij zelf ook kan kraaien.
En misschien nog wel beter dan de haan!
Maar als de kikker de volgende morgen zijn
‘Kwakerdekwaak!’ van de daken schreeuwt, zijn de
dieren niet verwonderd, maar in paniek door dit
onbekende geluid. Pas als de kikker dan, boos en
beledigd, via de kop van de koe het water in springt,
zijn alle dieren van hém onder de indruk. Allemaal,
behalve eentje dan. 'Opschepper,' mompelt de haan.

Jann Wienekamp
(Keulen) illustreert vooral
kinder- en jeugdboeken.
Daarnaast ontwerpt hij
flyers, visitekaartjes en
cd-hoesjes. Dit is zijn
eerste prentenboek bij
De Vier Windstreken.
Monique Berndes
(Watervliet BE, geb.
Hengelo) zorgt voor haar
vijf kinderen én voor
dementerende ouderen.
Ontspannen doet ze door
het schrijven van AVI- en
prentenboeken met veel
humor en een goede
spanningsboog.
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De kikker die wilde kraaien
Jann Wienekamp
(illustraties)
Monique Berndes
(tekst)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 24 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 683 5
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Een magisch duo

Vriendschap

Thema’s: dieren, dierenarts
Feline en haar ouders verhuizen naar een oude
boerderij, waar haar vader een dierenpraktijk
overneemt. Hoewel Feline dit absoluut niet ziet
zitten, besluit ze er het beste van te maken.
En dan ontmoet ze Paolo uit Panama: een
sprekende kat. Ongelofelijk, toch? Hij kan met
dieren praten, maar Feline is de enige mens met wie
hij kan communiceren. En dat komt heel goed van
pas als Feline haar vader helpt in de dierenkliniek!
• Met zwart-wit illustraties
• Deels vanuit Feline en deels vanuit kat Paolo verteld
• Eerste deel uit een serie van de in Duitsland razend
populaire auteur Antje Szillat

Het was allemaal de schuld van die brief. Nee, eigenlijk
was het allemaal de schuld van oom Gert, de peetoom van
Felines vader. Als die niet op dat belachelijke idee was
gekomen om zijn dierenartspraktijk, met alles wat daarbij
hoorde, zomaar aan Felines vader te geven, dan had ze hier
nu niet gestaan. Dan had ze nu niet gedacht: het ziet er
hier net zo uit als de wenkbrauwen van oom Gert… woest,
onverzorgd en een beetje eng.
Het huis zelf was een eeuwenoud, donker, lelijk bouwwerk
met een bestrate oprit en twee troosteloze, scheve
lindenbomen aan weerszijden van de voordeur.
Alleen het beschilderde houten naambord boven de
ingang gaf wat kleur aan de droevige bedoening.
KLAVERVIERHOEVE stond er, maar
Feline bedacht dat ze het beter
de Rommelhoeve
konden noemen.
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Feline en de bijzondere
ontmoeting
Antje Szillat (tekst)
Angela Glökler (illustraties)
Hardcover
Vanaf 8 jaar
Vertaald door
Hedi de Zanger
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 134 bladzijden
NUR 282, 283
ISBN 978 90 5116 685 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Wonen in een
kringloopwinkel

Vriendschap

Thema’s: zoektocht, familie, dementie
Hebbus is de geweldigste kringloopwinkel van de
stad. Het is de winkel van Fays ouders, en voor
Fay en haar beste vriend Joppe valt er altijd iets
te beleven of te ontdekken. Er is alleen één ding
waarvan Fay hoopt dat het nooit ontdekt wordt:
het grote geheim van Hebbus. Omdat er iets heel
erg mis is gegaan met een heleboel geld, hebben
Fays ouders geen huis meer en woont het gezin
tijdelijk (maar inmiddels al best lang) in de winkel.
En dat mag niemand weten. Zelfs Joppe niet.
Op een middag komt er een oude, chic uitziende
mevrouw (die de kinderen mevrouw Parel noemen)
in de winkel, die beweert dat veel van wat te koop
staat uit haar huis is gestolen. Als er dan ook nog
een sloeber dure spullen komt brengen, voelen
Joppe en Fay de speurneuzen in zich opkomen. Ze
ontdekken dat mevrouw Parel dementerend is en
naar een verzorgingstehuis zal verhuizen, en dat
haar zoon (de sloeber, met schulden) daarom haar
spullen wegbrengt. Daarnaast blijkt ze nóg een
zoon te hebben, van wie niemand ooit het bestaan
wist, en ze zou hem graag weer eens zien. Joppe en
Fay besluiten haar te helpen en herenigen het gezin.

‘Fay!’ roept hij hard door de winkel.‘Kom even naar buiten!’
Het hoofd van Fay duikt op achter een kledingrek. Met een
paar grote sprongen is ze bij Joppe.
‘Wat is er?’ vraagt ze als ze bij hem staat.
‘Kom kijken.’ Joppe trekt haar mee naar buiten.
De auto staat er nog, maar de man zit alweer achter het stuur
en heeft de motor al gestart. Langzaam rijdt hij achteruit de
parkeerplaats af en verdwijnt dan in het verkeer.
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Hebbus. Het raadsel
rond mevrouw Parel
Joke Eikenaar
(tekst en omslag)
Hardcover
Vanaf 8 jaar
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 130 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 681 1
Prijs ca. € 13,95
Verschijnt in september

‘Ja, en?’ vraagt Fay met grote ogen.‘Een auto en een man.
Dat komt vaker voor.’
‘Heb je die man gezien?’ vraagt Joppe, met even zo grote ogen.
‘Nee, niet echt.’
‘Hij ziet eruit als een zwerver, maar hij rijdt in een heel luxe
auto. En die auto ligt vol met antieke dingen die miljoenen
waard zijn!’
Fay trekt een wenkbrauw op.‘Miljoenen?’
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Pixi-boekjes over
vriendschap

Vriendschap

Serie 09 Vriendschap is onmisbaar tijdens de
Kinderboekenweek. Een serie vol vriendjes!
Vrienden die samen op reis gaan, een
logeerpartijtje houden, voetbalspelletjes doen
of een feest geven. Vriendschap tussen mensen,
tussen dieren of tussen mens en dier, alles komt
voorbij!

Kijk voor meer informatie op
www.pixiboeken.nl
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Pixi-serie 09:
Vriendschap, 8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 110 3
vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs ca. € 63,36
Verschijnt in september
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Pixi’s kunnen het
hele jaar door.
Ook tijdens
Halloween en kerst!

Pixi-serie 05:
Ridders & Prinsessen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 100 4
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 101 1
Prijs € 63,36

Pixi-serie 07:
Kerst, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 108 0
Prijs € 63,36

Voor het thema vriendschap zit u bij De Vier
Windstreken helemaal goed! Hier zetten we
onze liefste, meest vertederende en grappigste
boeken over vrienden op een rij. Daarvan krijgt
u spontaan een knuffelbui!
Zijn we weer vriendjes?
ISBN 978 90 5116 600 2
Prijs € 14,50
Vroeger waren Max en Joris beste
vrienden. Tot ze op een dag ruzie
kregen. Inmiddels weten ze niet eens
meer wie er toen begonnen is, maar
ze praten alleen nog tegen elkaar via
hun vrienden.

Belle & Boo
Vrienden maken alles leuker
ISBN 978 90 5116 636 1
Prijs € 14,95
Ga mee op een wonderlijke reis met Belle
& Boo! Vaar tegen de golven in met een
zeilboot, ontdek schatten in de diepe
oceaan en speel in een wolkenparadijs...
Samen met je beste vriend is alles leuker!
Mia en de bibliotheekhond
ISBN 978 90 5116 579 1
Prijs € 14,95
Mia heeft moeite met lezen. Maar
dan mag ze Bonnie, de hond van de
bibliotheek, wekelijks gaan voorlezen.
Bonnie vindt het helemaal niet erg als
Mia over woorden struikelt, waardoor
ze steeds minder bang wordt om fouten
te maken.

De Smoezels vieren een verjaardag
ISBN 978 90 5116 237 0
Prijs € 14,95
De Smoezels maken zich zorgen om
hun huisdraak Vuurkontje. Hij is zo
stil en verdrietig. Dan krijgen ze een
superstinkplan: ze gaan de verjaardag
van Vuurkontje vieren en ze nodigen al
zijn drakenvrienden uit. Daar vrolijkt hij
vast van op!

Kom erbij!
Tijger
ISBN 978 90 5116 597 5
Prijs € 15,95
Tijger is de allerstoerste hond, de hond
die het snelst kan rennen, het hardst
kan grommen en het lekkerst stinkt.
Dat vindt zijn baasje in ieder geval...
Maar wie Tijger precies is, dat zie je pas
op de laatste pagina! Met uitklapbare
pagina’s.
Blij met een bij
ISBN 978 90 5116 529 6
Prijs € 14,50
In dit bijzondere, woordeloze
prentenboek worden een meisje en
een bij vrienden. Het boek laat zien
dat je met een paar eenvoudige acties
kunt helpen om het evenwicht in de
natuur te herstellen en het uitsterven
van de bijen te voorkomen.

Waar is Ko?
ISBN 978 90 5116 444 2
Prijs € 14,50
Cas krijgt een konijn cadeau op zijn
verjaardag. Maar de volgende dag
is Ko uit zijn hok verdwenen. En
tja, wat doe je dan? Dan ga je ’m
achterna!
Plotseling pony!
Het gekste paard van stal (boek 1)
ISBN 978 90 5116 643 9
Prijs € 14,95
Noor heeft een nieuwe vriendin en ze heet
Penny. Of Pony. Dat hangt ervan af of
iemand net een hinnikend geluid gemaakt
heeft. En of het halverwege de maand is.
Want op die momenten verandert het
nieuwe buurmeisje van Noor zomaar,
plotseling, in een pony! Een doorgedraafde
graphic novel.
De geheime missie van Tess en Raf
ISBN 978 90 5116 637 8
Prijs € 14,95
De verjaardag van Raf is gezellig druk. Er
zijn wel negen opa’s en oma’s op visite! Tess
is best een beetje jaloers, want zij heeft
maar één oma. Dan komt Raf met een
geweldig plan: Tess kan een opa en oma
adopteren!
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Een klassiek
kerstverhaal
Thema’s: religie
Rachel, een herdersdochter, vindt op straat in
Bethlehem een klein klokje. Omdat ze niet weet
wat ze ermee moet doen, vraagt ze de oude blinde
vrouw Ruth om hulp. Het blijkt een heel bijzonder
klokje te zijn. Ze mag het bij zich houden tot er
iets speciaals gebeurt. En die gebeurtenis zal zo
wondermooi zijn, dat ze het klokje graag weg zal
willen geven.
Dan, op een nacht, wordt in een stal een kindje
geboren en er verschijnen engelen aan de hemel.
Rachel mag met haar vader mee naar de stal, en
begrijpt dan welke bestemming het klokje moet
krijgen: ze hangt het om de hals van een lammetje
en geeft het dier aan Maria en haar zoontje Jezus.
Met sfeervolle illustraties van Maja Dusíková.
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Het kerstklokje
Maja Dusíková (illustraties)
Rolf Krenzer (tekst)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 697 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in oktober
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Sinterklaas

Warme verhalen voor
Sint-Maarten,
Sinterklaas en kerst
Op deze pagina’s staan al onze titels voor de
feestdagen en de winter voor u op een rij.

Het verhaal van
Sinterklaas
ISBN 978 90 5116 305 6
Prijs € 13,95

Zwarte Piet in 7 dagen
ISBN 978 90 5116 330 8
Prijs € 13,95

Adventstijd

2e druk
Tessel viert Sint-Maarten
ISBN 978 90 5116 560 9
Prijs € 14,50
Creatief aftellen tot
kerst
ISBN 978 90 5116 4565
Prijs € 17,95

Stille nacht, heilige nacht,
adventsboek
ISBN 978 90 5116 143 4
Prijs € 7,95

De ster van Bethlehem,
adventsboek
ISBN 978 90 5116 179 3
Prijs € 7,95

Kerst
Winter

Vrolijk kerstfeest,
Paultje!, kartoneditie
ISBN 978 90 5116 144 1
Prijs 3 9,95
Het allerkleinste
sneeuwvlokje
ISBN 978 90 5116 105 2
Prijs € 13,95

Kerst met Vera
ISBN 978 90 5116 165 6
Prijs 3 13,95

Kleine IJsbeer. Vijf
avonturen met Lars
ISBN 978 90 5116 235 6
Prijs € 19,95

Een voetbal voor de vrede
ISBN 978 90 5116 092 5
Prijs € 14,50
Het grote
winterknutselboek
ISBN 978 90 5116 550 0
Prijs € 19,95

De ezel en de os
ISBN 978 90 5116 562 3
Prijs € 14,50

Kerstmis
ISBN 978 90 5116 327 8
Prijs € 13,95

Adventskalenders
U heeft dit jaar weer keuze uit traditionele
kalenders en exemplaren met de kerstman.
Achter de vakjes van alle adventskalenders zitten
illustraties in de sfeer van de hoofdafbeelding.

OP = OP
Adventskalenders
Kerstman,
4 ex. assorti
ISBN 978 90 5116 394 0
Prijs € 35,80

Adventskalenders
Traditioneel 2,
4 ex. assorti
ISBN 978 90 5116 570 8
Prijs ca. € 35,80

Nog steeds leuk:
De mooiste vis
reuzenadventskalender, 1 ex.
Formaat (uitgevouwen,
voor op een deur) 55 x 131 cm
ISBN 978 90 5579 913 8
Prijs € 6,95
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Belangrijke herdrukken
Deze bestseller is eindelijk
weer leverbaar!
5e druk
Kiekeboe!, flapjesboek
Giuliano Ferri (tekst en illustraties)

Winnaar van
de Kinderen Jeugdjury
Vlaanderen 2018!

ISBN 978 90 5116 391 9
Prijs € 12,95
Verschijnt in oktober
Winnaar BoekStart
Babyboekje 2016

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

3e druk
Armstrong. De avontuurlijke reis van een muis naar de maan
Torben Kuhlmann (tekst en illustraties)
ISBN 978 90 5116 563 0
Prijs € 19,95
Direct leverbaar

ISBN 978 90 5116 639 2
Prijs € 9,95
Verschijnt in november

Amerika, 1954. Als een kleine muis hoort dat er ooit al een muis
heeft gevlogen, maar nog nooit eentje naar de maan, neemt hij een
besluit: “Ik word de eerste muis op de maan!”

2e druk
Het wonder van de appel,
pop-upboek
Andreas Német (illustraties)
Hans-Christian Schmidt (tekst)

2e druk
Het wonder van het ei,
uitschuifboek
Andreas Német (illustraties)
Hans-Christian Schmidt (tekst)

ISBN 978 90 5116 592 0
Prijs € 12,95
Verschijnt in augustus

ISBN 978 90 5116 632 3
Prijs € 12,95
Verschijnt in augustus

Door schuiven, flappen en een
pop-up zie je de zon schijnen,
de bladeren groeien, de
bloesemknoppen openbarsten
en de appel groter worden. Een
betoverend boek voor kleine en
grote natuurliefhebbers!

Dit wonder wordt prachtig en
begrijpelijk verbeeld in dit stevige
kartonboek. Door te schuiven
en trekken onthult iedere pagina
weer iets nieuws. En als het ei
openbarst, kun je het zelfs horen
kraken!
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Met glinsterfolie.

26e druk
De mooiste vis van de zee (boek 1)
Marcus Pfister (tekst en illustraties)
ISBN 978 90 5579 191 0
Prijs € 15,95
Verschijnt in november
Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij heeft geen
vrienden. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft
merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan
om de mooiste te zijn! Met glinsterfolie.
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Najaar 2018
Prentenboeken
978 90 5116...
691 0 De beer, de piano, de hond en de viool – Litchfield
680 4 De schetenwedstrijd – Jakobs/Taube
638 5 Groot of klein? – Baruzzi
665 1 Als het winter wordt – Müller
675 0 Broer & Zus – Bonilla
671 2 Poes en Snoezie. Stop de Tijd! – Jordens/Kemming
655 2 Van klein tot groots: Audrey Hepburn –
Arrazola/Sánchez Vegara
661 3 Jeppe krijgt een vriend – Braamhorst
683 5 De kikker die wilde kraaien – Wienekamp/Berndes
697 2 Het kerstklokje – Dusíková/Krenzer

€ 14,95
€ 13,95
€ 9,95
€ 13,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 13,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95

Jeugdboeken
978 90 5116…
685 9 Feline en de bijzondere ontmoeting – Szillat/Glökler € 14,95
681 1 Hebbus! Het raadsel rond mevrouw Parel – Eikenaar € 13,95
Pixi-displays
978 90 5065...
110 3 Serie 09: Vriendschap, 8 x 8 ex.

€ 63,36

Herdrukken
978 90 5116...
563 0 Armstrong – Kuhlmann
592 0 Het wonder van de appel – Német/ Schmidt
632 3 Het wonder van het ei – Német/ Schmidt
391 9 Kiekeboe! – Ferri
6392 De mooiste vis van de zee, kartonboek – Pfister

€ 19,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95

978 90 5579...
191 0 De mooiste vis van de zee – Pfister

€ 15,95
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