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Met je fantasie reis je
de hele wereld over!

REIZEN

Thema’s: lezen, fantasie
Lucas weet het zeker: hij is geboren om te vliegen.
Alleen wat hij ook probeert, vliegen wil maar niet
lukken. Dan zegt zijn moeder dat er ook andere
manieren zijn om z’n droom waar te maken en ze
stopt hem een boek in zijn handen. Hij leest het in
één ruk uit en bijna zonder het te merken pakt hij
daarna nóg een boek. Dan nóg een, en nóg een...
Hij is verbaasd over alles wat hij ontdekt, leert en
fantaseert door het lezen van die boeken.
Lucas roept om nieuwe boeken, en vrienden, buren
en onbekenden blijven hem nieuwe exemplaren
brengen. Zo komt het dat zijn stapel boeken
maar blijft groeien en groeien. Tot het de hoogste
boekenberg van de wereld is.
En dan ineens begrijpt Lucas wat zijn moeder
bedoelde! Dat hij in het écht misschien niet kan
vliegen, maar in zijn fantasie wél. Hij wil naar
beneden, om het haar te vertellen. Maar hoe komt
hij daar? Met zijn fantasie natuurlijk!

De boekenberg
Rocio Bonilla (tekst en
illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Antje
Schoehuys-Blaak
Formaat 21,5 x 29 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 718 4
Prijs ca. € 15,95
Verschijnt in september

Ook van deze illustrator:

Wat een beestenbende!
ISBN 978 90 5116 649 1
Prijs € 14,95
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Max en de superhelden
ISBN 978 90 5116 695 8
Prijs € 15,95
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Het vogeltje
dat bleef delen
Thema’s: Kerst
Nog een week en dan is het Kerst. Vogeltje wast en
strijkt zijn zeven warme truitjes voor de komende
koude dagen. Elke dag gaat hij er lekker op uit en
elke dag komt hij een dier tegen dat het erg koud
heeft. Daarom besluit Vogeltje steeds weer zijn
truitje weg te geven. Zelfs op de allerlaatste dag
voor Kerst. Dan heeft hij het zelf ijskoud. Hij maakt
zich zo donzig mogelijk en valt verkleumd in slaap
op een dak.
Hij is zo diep in slaap dat hij niet eens merkt dat
twee grote handen hem oppakken en meenemen.
De volgende dag, als het Kerstmis is, wordt
Vogeltje wakker bij de Kerstman en zijn vrouw. Die
geven hem een zelfgebreid, knalrood truitje, omdat
hij zo vrijgevig is geweest. Het truitje zal niet alleen
Vogeltje voor altijd warm houden, maar iedereen
die naar hem kijkt zal zich ook warm voelen
vanbinnen.

De zeven kersttruitjes
Jan Fearnley
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door
Mariella Manfré
Formaat 25 x 29 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274, 227
ISBN 978 90 5116 743 6
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

• De klassieke kerstgedachte in een modern jasje of ehm...
truitje!
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Een museum vol katten
Als Tom met zijn oma naar het museum gaat, glipt
hij een zijkamertje in en komt in een heel bijzondere
tentoonstelling terecht. Daar hangen twaalf
schilderijen van katten, allemaal in de stijl van een
andere grote kunstenaar. En bij elk schilderij stapt de
kat uit het kunstwerk en loopt met Tom mee!
Geïnspireerd door beroemde kunstenaars creëert
Ruth Brown op speelse en humoristische wijze haar
eigen meesterwerken. Zo komt Tom langs werk van
Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Frida Kahlo, Piet
Mondriaan, M. C. Escher en nog veel meer.
Tom leest hardop de bordjes bij de schilderijen, die
informatie bevatten over het uiterlijk en karakter
van de kat, en die verwijzen naar de uiterlijke en
karaktereigenschappen van de schilder achter het
kunstwerk. Kunstkenners zullen zeker genieten van
alle tekstuele en visuele grapjes!
De katten wandelen vrolijk met Tom mee totdat ze
bij het laatste schilderij aankomen. Van de tijger op
Henri Rousseaus kunstwerk schrikken ze allemaal zo
erg, dat ze zich terughaasten naar hun eigen schilderij!

Fantastisch vertaald
door Joukje Akveld!
(Die zelf maar liefst
vier katten heeft.)

Kunst met katten
Ruth Brown
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 24,5 x 27 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 217, 273, 274
ISBN 978 90 5116 755 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

• Er zijn gratis lesideeën bij dit boek beschikbaar, te
downloaden via vierwindstreken.com.
• Bijzonder: de piepkleine informatiebordjes naast de
kunstwerken zijn ook te lezen!

VINCENT
(Ruige roodhaar)
Volkomen onvoorspelbaar.
Agressief, observerend,
een enkele keer gezellig,
maar het gelukkigst als hij
in de velden achter kraaien
aan kan jagen.
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Een ster als huisdier
Thema’s: vriendschap, huisdieren
Een klein meisje vindt een ster op de grond, die
hoog uit het heelal is komen vallen. Ze neemt hem
mee naar huis en verzorgt hem tot hij weer beter is.
Uiteindelijk gaat hij zo fel stralen dat ze er ’s nachts
niet meer van kan slapen. Dan is het tijd voor de
ster om weer naar huis te gaan. Hij vliegt weg uit
het raam, hoog de lucht in. Daar ziet het meisje
hem nu elke dag helder schijnen. En zijzelf straalt
ook: want voor héél eventjes had zij haar eigen ster.
Een lief verhaal met aandoenlijke illustraties!
Mijn eigen ster
Rosalind Beardshaw
(illustraties)
Corinne Averiss (tekst)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door
Mariella Manfré
Formaat 25 x 27,5 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 752 8
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Het levensverhaal
van Marie Curie
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis,
biografie
Het vijfde deel in de serie ‘Van klein tot groots’ gaat
over de wereldberoemde schei- en natuurkundige
Marie Curie. Ze kwam uit een arm gezin, maar was
een erg slim meisje. Om te kunnen studeren moest
Marie verhuizen naar Parijs.
Daar ontmoette ze Pierre, met wie ze trouwde
en samen onderzoek deed. Ze ontdekten de
elementen polonium en radium en kregen voor hun
onderzoek de Nobelprijs. Marie was de allereerste
vrouw ooit die deze prijs kreeg!
Na de dood van haar man stortte Marie zich nog
harder op werk en won ze voor de tweede keer
de Nobelprijs. Ze ontwierp een röntgenapparaat
en hielp daarmee gewonde soldaten tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog opende ze een
instituut waar meisjes konden studeren.
Elk deel in deze serie heeft dezelfde auteur, maar
een andere illustrator. Dat maakt dat lezers alle
delen willen verzamelen!

• Met achterin foto’s
en extra informatie
over Maries leven
• Voor lezers van
6 tot 100 jaar
NBD Biblion over
Anne Frank:
De tekenstijl sluit goed
aan bij het onderwerp
en vergroot de impact
van het verhaal.

Van klein tot groots:
Marie Curie
Frau Isa (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara
(tekst)
Vanaf 6 jaar
Vertaald door Antje
Schoehuys-Blaak
Formaat 20 x 24,6 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in september

Meer in de serie
Van klein tot groots:
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Coco Chanel
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,50

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

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

Frida Kahlo
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,50
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Hartverwarmende
vriendschap in de kou
Thema’s: dieren, winter
Kat Loetje heeft – op zijn baasje na – geen
vrienden en dat vindt hij erg jammer. Op een dag
komt er een eekhoorntje in zijn tuin. De twee
dieren raken bevriend en spelen elke dag met
elkaar. Totdat de winter komt, en de eekhoorn
Loetje niet meer opzoekt.
Loetje besluit zijn vriend te gaan zoeken en stapt
voor het allereerst de sneeuw in. Maar in het
bos raakt hij verdwaald. De wind steekt op en
Loetje zoekt een slaapplek voor de nacht. En ja
hoor, in een holletje in een boom vindt hij zijn
eekhoornvriendje terug. Loetje mag in het knusse
holletje overnachten.
De volgende dag schijnt de zon en brengen de
bosdieren Loetje weer veilig thuis. Daar is zijn
baasje dolblij zijn kat weer terug te zien. En dat
op eerste kerstdag! Ook Loetje voelt dat hij een
prachtig geschenk heeft gekregen: hij is waar
hij thuishoort en weet dat hij na de winter weer
eindeloos met de eekhoorn kan spelen.
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Vertaald door
Joukje Akveld!

Wintervrienden
Feridun Oral
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274, 227
ISBN 978 90 5116 754 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Verstoppertje!
Thema’s: kiekeboe, dieren
Het razendpopulaire kartonboek Kiekeboe! van
Giuliano Ferri vraagt om nog een boekje met flappen!
Op elke pagina is een doos met een patroon te zien.
Kun jij al raden welk dier daarin zit? Open de flap
en je ziet het meteen. Met aansprekende dieren
als een inktvis, krokodil, tijger en panda. En op de
laatste pagina zie je het jongetje dat alle dieren
geschilderd heeft!
Een verrassend kiekeboe-boekje voor groot en klein.
Wie zit daar verstopt?
Giuliano Ferri
(tekst en illustraties)

Kiekeboe!,
kartonboek met flapjes
ISBN 978 90 5116 391 9
Prijs € 13,95
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Vanaf 1 jaar
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 17 x 17 cm
Omvang 18 bladzijden
NUR 228, 271, 272
ISBN 978 90 5116 766 5
Prijs ca. € 13,95
Verschijnt in september
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Aan de slag met hout!
Thema’s: knutselen
Van Sabine Lohf verschijnt nu een heel stoer
knutselboek over hout. Hout is namelijk superbruikbaar om mee te knutselen, want het drijft,
brandt, is flexibel en toch stevig en je kunt er geluid
mee maken. En hout is op dit moment ook gewoon
heel hip!
Zo kun je van gevonden stukken schors of takken
uit het bos prachtige koppen of beesten maken.
Of gebruik blokjes of schijfjes hout, satéprikkers
en knijpers voor vlotten, poppenkastmeubels,
marionetten, een knikkerbaan, insectenhotel,
voetbaltafel en nog véél meer.
Door de uitnodigende voorbeelden krijgt iedereen
zin om meteen zelf het bos in te trekken en daarna
aan de slag te gaan. En de resultaten zijn zo stoer, die
krijgen een prominente plek in huis!
•
•
•
•
•
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Kleurrijk doeboek met meer dan 150 knutselideeën
Met stapsgewijze instructies en duidelijke voorbeelden
Softcover
Ook handig voor in de klas
Sabine Lohf is internationaal bekend als maker van
knutselboeken

Meer van Sabine Lohf:
Het grote knutselen speelboek
978 90 5116 480 0
€ 19,95

Het grote
winterknutselboek
978 90 5116 550 0
€ 19,95

Knutselen met hout
Sabine Lohf (tekst en idee)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Kittie Markus
Formaat 19,5 x 25,4 cm
Omvang 164 bladzijden
NUR 214, 228
ISBN 978 90 5116 759 7
Prijs € 19,95
Verschijnt in september
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Reis mee met Pixi

REIZEN

Pixi-serie 10 Reizen is onmisbaar tijdens de
Kinderboekenweek. Alle acht boekjes gaan
namelijk over reizen! Reizen met een raket,
raceauto, vuilniswagen, trein, boot, vliegtuig
of tractor. En met Pixi in een zelfgebouwde
trekkar!

De Vier Windstreken organiseert een
Pixi-boekjes illustratiewedstrijd!
Tip illustratoren dus om mee te doen.
Deelnemers worden gevraagd 1 spread
en 2 vrijstaande illustraties te maken bij
een verhaal over jungledieren. De winnaar
krijgt € 250, honderd exemplaren van zijn
eigen Pixi-boekje, een masterclass door
Hans de Beer én de winnende illustraties
worden geëxposeerd in de Centrale
Bibliotheek Den Haag.
Alle informatie over de
wedstrijd is te vinden op:
pixiboeken.nl/illustratiewedstrijd.

Pixi-serie 10:
Reizen, 8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 111 0
Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs ca. € 63,36
Verschijnt in september

Kijk voor meer informatie op
www.pixiboeken.nl
18
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Pixi’s zijn er voor het
hele jaar, ook tijdens
Halloween en kerst!

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

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

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

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 108 0
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 110 3
Prijs € 63,36

ISBN 978 90 5065 101 1
Prijs € 63,36

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

Verdwaald in de
Grote Oceaan

REIZEN

Thema’s: dieren, natuur
Sepia, een jonge meisjesinktvis, speelt het
allerliefste verstoppertje in het kleurrijke koraalrif
waar ze woont. Maar deze keer wordt ze vanuit
haar verstopplek meegesleurd door een sterke
stroming en raakt ze verdwaald. Samen met een
klein geel zeepaardje, dat ook verdwaald is, moet
ze de weg terug naar huis zien te vinden.
Het wordt een spannende reis, waarbij Sepia een
haai verjaagt met haar inkt en een school kleine
visjes leert zich in een grote groep te verzamelen,
zodat ze samen één grote vis lijken. Uiteindelijk
reizen Sepia en het zeepaardje op de rug van een
enorme walvis mee terug naar huis.
• Voor natuurliefhebbers van 5 tot 100 jaar!
• Adembenemende, realistisch geschilderde
onderwaterbeelden.
• De laatste spread bevat een anatomische tekening en
feitjes over het bijzondere lichaam van de inktvis.
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Sepia
Susanne Timbers
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Maria van
Donkelaar
Formaat 24,5 x 26,4 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 762 7
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Mama’s buik groeit
Thema’s: zwangerschap,
gezinsuitbreiding
Een lief kartonboek zonder tekst over het groeien
van een zwangere buik en het krijgen van een
nieuw broertje of zusje. Perfect voor heel jonge
kinderen!
Van dezelfde illustrator:

Mama’s bolle buik
Rocio Bonilla (illustraties)
Patricia Martín (verhaalidee)
Vanaf 1 jaar
Formaat 16 x 16 cm
Omvang 20 bladzijden
NUR 271, 851
ISBN 978 90 5116 764 1
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in september

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

Felix reist de
wereld rond
Thema’s: brieven, vakantie
Kent u de boeken over Felix met zijn geruite
koffertje nog? Hij is weer terug van weggeweest!
Sophie en haar familie raken op de terugweg
van vakantie op het vliegveld knuffelhaas Felix
kwijt. Sophie komt heel verdrietig thuis, maar
tegelijkertijd gaat Felix op een internationale toer!
En hij stuurt Sophie brieven over zijn sightseeing
avonturen in Londen, Parijs, Rome, Kaïro, Kenya en
New York. Alles is daar zo anders…
Het boek bevat echte brieven, die de lezer uit
enveloppen kan halen! Er zitten soms zelfs
extraatjes bij, zoals een foto van Felix bij de
Eiffeltoren en een geheime piramide-plattegrond.
En als Felix op kerstavond dan eindelijk weer
bij Sophie terugkomt, zitten in zijn koffertje
zes souvenirs voor de lezer: stickers van al zijn
bestemmingen!
• Op de eerste pagina spot je Felix tussen de koffers op
de bagageband.

Met een lekker zachte,
pluchen Felix op het
omslag!

Brieven van Felix.
Een kleine haas
op wereldreis
Annette Langen (tekst)
Constanza Droop
(illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21,5 x 21,5 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 765 8
Prijs ca. € 17,95
Verschijnt in september

Bij het thema ‘reizen’ heeft De Vier Windstreken
genoeg mooie boeken. Hier zetten we alle titels
voor u op een rij!
Drie prachtige titels van Torben Kuhlmann
Lindbergh. Het grote avontuur van een
vliegende muis
ISBN 978 90 5116 358 2
Prijs € 19,95
Origineel prentenboek over een muis die het
eerste succesvolle vliegtuig weet te bouwen
en zo de beroemde vliegenier Charles
Lindbergh inspireert. Met achterin extra
informatie over de eerste vliegtuigbouwers.
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Armstrong. De avontuurlijke reis van een muis
naar de maan
ISBN 978 90 5116 563 0
Prijs € 19,95
Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat
Armstrong voet zette op de maan!
Amerika, 1954. Een kleine muis ontdekt door
zijn telescoop dat de maan een bol van steen is,
en geen gatenkaas zoals hij en de andere muizen
lang hebben gedacht. Als hij hoort dat er ooit al
een muis heeft gevlogen, neemt hij een besluit:
“Ik word de eerste muis op de maan!”
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Edison. Het mysterie van de muizenschat
ISBN 978 90 5116 651 4
Prijs € 19,95
Peter is een nieuwsgierige muis die hoort over
een gezonken muizenschat. Samen met een
muizenprofessor is hij vastbesloten de schat
terug te vinden. Ze bouwen een duikboot en
doen talloze experimenteren. En dan doen ze
een ontdekking die zowel mens als muis voor
altijd in een ander licht zal zetten!
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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!

REIS MEE!
Kleine IJsbeer, help me vliegen
ISBN 978 90 5116 586 4
Prijs € 14,95
Lars ontmoet papegaaiduiker Joeri. Joeri is
gestrand op een schip, want zijn vleugels
zitten vol met olie. Lars helpt hem zijn
vleugels schoon te krijgen. Dan zien ze
een grote luchtballon. Lars is nieuwsgierig
en stapt in het mandje. Maar dan stijgt de
ballon op! Joeri kan weer vliegen en springt
uit de ballon. Maar dan is Lars alleen...
Kapitein Koen en de piraten
ISBN 978 90 5116 406 0
Prijs € 14,95
Koen en zijn vriendjes beleven een
avontuur op zee. Ze bouwen een
boot van zand en kiezen het ruime
sop, op zoek naar een schat. Geen
piraat of storm zal hen weerhouden
van hun doel! Of... toch?

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, vlieg mee met een luchtballon
en duik onder water met een duikboot.
Samen met je beste vriend is er niets wat
je tegenhoudt!
Zzzoef!
ISBN 978 90 5116 097 0
Prijs € 9,95 • AVI M5
De broertjes Bik en Borre lopen van de kermis
naar huis als ze een vreemd ding langs de weg
zien staan. Het lijkt wel een vliegende schotel!
En inderdaad, als de deur openzoeft, komt er
een vreemd wezen met zes ogen tevoorschijn.
Durven de jongens mee voor een ritje?
Walvisvaarders. De noodlottige reis van de
Jonge Eva
ISBN 978 90 5116 390 2
Prijs € 16,95
Maart 1725. Nu Tijs en zijn beste vriend Maarten
een plekje hebben veroverd op de walvisvaarder
van Klaas Daalder, houdt niets Tijs nog tegen een
held te worden en het hart van de mooie Antje
te veroveren, zo denkt hij. Maar het leven op het
schip blijkt meedogenloos.
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REIZEN

Een spectaculaire
eindstrijd
Thema’s: fantasie, reizen, avontuur
Eindelijk is daar het langverwachte laatste deel
van De kronieken van de Zeven Eilanden. En wat
zullen fans genieten van de spannende opbouw en
ge-wel-di-ge ontknoping!
De Drie Geleerden zijn vanuit hun Orbis naar
hoofdstad Kironos gereisd en maken plannen de
macht over te nemen. Ondertussen zijn de zoons
van de voormalige Heerser van Kir bezig in het
geheim een nieuwe regeringsvorm op te zetten,
waarin verschillende volken en personen een plek
krijgen. Raben en Calli worden al snel bij deze
plannen betrokken en weten op slinkse wijze, via
verschillende missies, niet alleen de vogelheksen,
maar ook de sjamaan van de Guhugangan,
Dwingers en zelfs één van de drie Geleerden aan
hun zijde te krijgen.
Dan volgt de onvermijdelijke eindstrijd, waarbij
alle Geleerden, volkeren en individuen hun
eigen krachten aanroepen. Het kamp aan de
kant van Calli en Raben blijkt sterker wanneer
zij hun krachten bundelen en uiteindelijk vormt
zilverbloed, oftewel drakenbloed, de grote
uitkomst.

De Kronieken van de Zeven
Eilanden: Zilverbloed
Mariëtte Aerts (tekst)

De heersers van Kir (1)
ISBN 978 90 5116 359 9
Prijs € 17,95

Paperback
Vanaf 12 jaar
Formaat 15 x 21,5cm
Omvang ca. 370 bladzijden
NUR 283, 284
ISBN 978 90 5116 758 0
Prijs € 17,95
Verschijnt in november

De Oude Magie (2)
ISBN 978 90 5116 403 9
Prijs € 17,95

Drakensteen (3)
ISBN 978 90 5116 528 9
Prijs € 17,95
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Strormbrekers (4)
ISBN 978 90 5116 633 0
Prijs € 17,95
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In opstand tegen de
machtige ridder
Thema’s: geschiedenis, oorlog, avontuur
Zwolle, mei 1361. Roofridder Zweder van Voorst,
heer van kasteel De Stins van Voorst, is de grote
schrik van de omgeving. Als de vijftienjarige Meike
op een ochtend door de ridder hard onderuit wordt
getrapt, verstuikt ze haar pols. Voorlopig kan ze
enkel geiten hoeden. Tijdens de zwerftochten met
de kudde raakt ze bevriend met Jorrik, dertien jaar
en zoon van een wethouder. Op verzoek van Meike,
die naar meer vrijheid snakt, leert hij haar lezen en
polsstokspringen.
Ondertussen maken de Zwollenaren en de bisschop
Jan van Arkel plannen om de roofridder een toontje
lager te laten zingen. Als Zweder dat in de gaten
krijgt, steekt hij woedend en gefrustreerd Zwolle
in brand. De oorlog die volgt zuigt langzaamaan
iedereen mee. Ook Jorrik en Meike.
Meike wordt gevangengenomen en op het kasteel
tewerkgesteld als keukenmeid. Tijdens het beleg
ontsnapt ze via een takelwerktuig over de gracht,
en lukt het haar, samen met Jorrik en Van Arkel, het
water binnen de Stins te vergiftigen, waardoor de
overwinning een feit is.

De Vloek van Voorst.
Zwolle in opstand
Joke Eikenaar (tekst)
Hardback
Vanaf 12 jaar
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 140 bladzijden
NUR 283, 284
ISBN 978 90 5116 767 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in oktober

• Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Als ze nu zou vallen, zou ze het niet overleven! Ze moest
bij het touw aan het uiteinde zien te komen. Dan kon ze
zich laten zakken. Ineens voelde ze dat de takelarm in
beweging kwam. Hij begon zijwaarts te draaien. Meike gilde
van schrik. Nee! De wacht ging haar binnenhalen! Ze keek
nog eens naar beneden. Onder haar was alweer het donkere
water van de gracht. Ze moest zich laten vallen. Nu. In het
water had ze nog een kans: in het kasteel niet. Ze deed een
schietgebedje en liet de hengel los.
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Ook van Joke Eikenaar:

Hebbus. Het raadsel
rond mevrouw Parel
ISBN 978 90 5116 681 1
Prijs € 14,95
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REIZEN

Eindelijk een herdruk van
Pieter de papegaaiduiker!
Na een wilde storm raakt Pieter zijn beste vriendje
Pim kwijt. Samen met de walvis gaat hij naar hem op
zoek. Maar de walvis brengt Pieter naar een papegaai,
niet naar Pim. Pieter probeert zijn vriendje steeds
beter te omschrijven. Toch vinden ze hem niet. Ze
willen het al bijna opgeven als ze in de verte iets zien
dat wél aan Pieters omschrijving voldoet.
De vrolijk gekleurde illustraties met wasco en
aquarelverf van Petr Horaček vertederen jong en oud.
• Pieter de papegaaiduiker was onderdeel van de
Prentenboek TopTien 2013.
Op www.vierwindstreken.com kunt u een
kleurplaat en een lesidee over het tekenen van
Pieter downloaden. U kunt beide ook aanvragen
via info@vierwindstreken.com.

Ook herdrukt!

De mooiste vis van de zee,
kartonboek
ISBN 978 90 5116 639 2
Prijs € 9,95
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4e druk
Pieter de papegaaiduiker
Petr Horácek
(tekst en illustraties)
Vanaf 3 jaar
Vertaald door Ineke Ris
Formaat 25 x 27,5 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 272, 273
ISBN 978 90 5116 208 0
Prijs € 14,95
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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.
Met deze boeken worden de koude dagen al snel
warm en gezellig!
Sint-Maarten

Sinterklaas

Het verhaal van
Sinterklaas
ISBN 978 90 5116 305 6
Prijs € 14,95

Zwarte Piet in 7 dagen
ISBN 978 90 5116 330 8
Prijs € 14,95

Adventstijd

2e druk
Tessel viert Sint-Maarten
ISBN 978 90 5116 560 9
Prijs € 14,95

5e druk

Sint-Maarten en het beertje
ISBN 978 90 5579 475 1
Prijs € 14,95

Winter

Creatief aftellen
tot kerst
ISBN 978 90 5116 4565
Prijs € 9,95
(voorheen € 17,95)

Stille nacht, heilige nacht,
adventsboek
ISBN 978 90 5116 143 4
Prijs € 8,95

De ster van Bethlehem,
adventsboek
ISBN 978 90 5116 179 3
Prijs € 8,95

Kerst

Het allerkleinste
sneeuwvlokje
ISBN 978 90 5116 105 2
Prijs € 14,95

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

Het grote
winterknutselboek
ISBN 978 90 5116 550 0
Prijs € 19,95

Als het winter wordt
ISBN 978 90 5116 665 1
Prijs € 14,95

Vrolijk kerstfeest,
Paultje!, kartoneditie
ISBN 978 90 5116 144 1
Prijs 3 11,50

De ezel en de os
ISBN 978 90 5116 562 3
Prijs € 14,95

Kerst met Vera
ISBN 978 90 5116 165 6
Prijs 3 14,95

Display Pixi-serie
07 Kerst
ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

Een voetbal voor de vrede
ISBN 978 90 5116 092 5
Prijs € 14,95

Het kerstklokje
ISBN 978 90 5116 697 2
Prijs € 14,95

Najaar 2019
Prentenboeken
978 90 5116...
718 4 De boekenberg – Bonilla
743 6 De zeven kersttruitjes – Fearnley
755 9 Kunst met katten – Brown
752 8 Mijn eigen ster – Beardshaw/Averiss
760 3 Van klein tot groots: Marie Curie –
Isa/Sánchez Vegara
754 2 Wintervrienden – Oral
766 5 Wie zit daar verstopt? – Ferri
759 7 Knutselen met hout – Lohf
762 7 Sepia – Timbers
764 1 Mama’s bolle buik – Bonilla/Martín
765 8 Brieven van Felix – Droop/Langen

€ 15,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,50
€ 14,95
€ 13,95
€ 19,95
€ 14,95
€ 10,95
€ 17,95

Pixi-displays
978 90 5065...
111 0 Serie 10: Reizen, 8 x 8 ex.

€ 63,36

Jeugdboeken
978 90 5116…
758 0 De kronieken van de Zeven Eilanden: Zilverbloed –
Aerts
767 2 De vloek van Voorst. Zwolle in opstand – Eikenaar

€ 14,95
€ 14,95

Herdrukken
978 90 5116...
208 0 Pieter de papegaaiduiker – Horáček
639 2 De mooiste vis van de zee, kartonboek – Pfister

€ 14,95
€ 9,95
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