NAJAAR 2020

Op iedere pagina vindt u een icoontje.
Klik erop en voila: ik ben bij u thuis!
Via het bijgevoegde bestelformulier kunt
u invullen welke aantallen u wilt inkopen.

Een nieuw muizenavontuur
van Torben Kuhlmann!
Thema’s: wetenschap, avontuur
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Einstein
in Leiden benoemd werd tot bijzonder hoogleraar,
en dat vieren we met een nieuw prentenboek van
Torben Kuhlmann. In dit vierde muizenavontuur
maakt een kleine held een reis die geen enkele muis
– en zelfs geen mens – ooit gemaakt heeft!
O, nee! De kleine muis heeft het grote Kaasfestival
in Bern gemist. Hij is precies een dag te laat
gekomen. Hoe kon dit gebeuren? De muis begint
zich bezig te houden met het idee van tijd. Hoeveel
hij er ook over leert, de vraag blijft: kun je de tijd
stilzetten of zelfs teruggaan in de tijd?
Poging na poging mislukt. Dankzij zijn genialiteit
én de aantekeningen van iemand genaamd
Albert Einstein lukt het hem uiteindelijk toch een
tijdmachine te bouwen. Tijdreizen blijkt alleen best
lastig, en de muis reist niet één dag terug in de tijd,
maar 80 jaar! Hoe komt hij ooit weer terug in zijn
eigen tijd? De kleine muis is radeloos. Maar dan
komt hij iemand tegen, die niet veel later ieders
voorstelling van ruimte en tijd op z’n kop zet...
Torben Kuhlmann weet een complexe
verhaalstructuur rondom verschillende niveaus
van tijd begrijpelijk te maken met oogstrelende,
detailrijke illustraties. Daarmee is dit een nóg
groter meesterwerk dan de eerdere delen.

• Voor lezers van
6 tot 106 jaar!
• Met achterin extra
informatie over Einsteins
theorie
Cuttingedge.nl over het
tweede deel:
Armstrong is met stip een
van de mooiste boeken – zo
niet het allermooiste – dat
het najaar te bieden heeft.

Einstein.
De fantastische reis van
een muis door ruimte en tijd
Torben Kuhlmann
(tekst en illustraties)
Vanaf 6 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 22 x 28,5 cm
Omvang 128 bladzijden
NUR 274, 212
ISBN 978 90 5116 821 1
Prijs ca. € 19,95
Verschijnt in november

Vier Kerstmis
met Regenboog
Thema’s: aandacht voor anderen,
vriendschap
Een nieuw kartonboek van De mooiste vis van de zee!
Het is Kerst! Regenboog en zijn vrienden vieren
het gezellig samen. Maar ook de vissen die er niet
bij kunnen zijn, vergeten ze niet! Ze gaan langs bij
Streep, die ziek is. Hij voelt zich meteen wat beter.
Ook bezoeken ze Octopus en Murene, zodat zij
niet alleen zijn. En ze brengen een bezoekje aan de
zeepaardjes.
Als de vissenvrienden thuiskomen, ligt daar een
prachtige kerstster op hen te wachten. En overal
waar Regenboog en zijn vrienden die nacht zijn
geweest, straalt nog lang een mysterieus warm
licht.
Een hartverwarmend kerstverhaal voor alle fans
van Regenboog.

In Nederland
ruim 200.000
boeken over
Regenboog
verkocht!

De mooiste vis van de zee
viert Kerst, kartonboek
Marcus Pfister
(tekst en illustraties)
Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 6 maanden
Formaat 15,8 x 15,8 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271
ISBN 978 90 5116 804 4
Prijs ca. € 9,95
Verschijnt in september

• Met véél glitterfolie op het omslag en in het binnenwerk
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Alle boeken en artikelen van
De mooiste vis van de zee

De mooiste vis van de zee
9789055791910
€ 15,95

De mooiste vis van de zee
komt veilig thuis
9789055796489
€ 15,95

De mooiste vis van de zee,
badboekje
9789051167719
€ 10,95

De mooiste vis van de zee,
kartonboek 2e druk!
Eindelijk weer leverbaar!
ISBN 978 90 5116 639 2
€ 9,95

De mooiste vis van de zee,
groot kartonboek
ISBN 978 90 5579 885 8
Prijs € 12,95

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
leert verliezen
9789051165890
€ 15,95

De mooiste vis van de zee
helpt een ander
9789055791026
€ 15,95

De mooiste vis van de zee
sluit vrede
ISBN 978 90 5579 330 3

ACTIEPRIJS € 9,95
De mooiste vis van de zee,
vingerpop, 3 ex.
(€ 6,95 per stuk)
9789051161076
€ 20,85
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Nieuw verhaal
van Cornelia
Funke
Thema’s:
genderstereotypen,
ridders en prinsessen
Een ondeugend ridderverhaal dat stereotiepe
rolpatronen doorbreekt, van bestsellerauteur
Cornelia Funke!
Prinses Violetta wil een ridder zijn, net als haar
grote broers. Lekker paardrijden en gevechten
aangaan! Maar haar vader, de koning, heeft andere
plannen met haar.
Voor haar verjaardag organiseert hij een
riddertoernooi. De winnaar mag met Violetta
trouwen. Maar dat wil Violetta helemaal niet!
Dus bedenkt ze een plan. Ze traint ’s nachts in het
geheim, tot ze net zo goed is als haar broers.
Ze verkleedt zich als man, doet mee aan het
toernooi en wint! Zo bewijst ze dat meisjes slim en
sterk zijn en zelf kunnen bepalen met wie ze willen
trouwen.

Ook van Cornelia Funke:

De ridderprinses
Cornelia Funke (tekst)
Kerstin Meyer (illustraties)
Vanaf 5 jaar
Vertaald door Maria van
Donkelaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 808 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

De muizenridder
ISBN 978 90 5116 737 5
€ 14,95

• Een prentenboek voor lekker eigenwijze kinderen!
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Samen delen
Een nieuw kartonboek van de maker van
het succesvolle Billen!
Wat doe je als jij en je vriendje allebei die ene
wortel willen eten? De uitsparingen in dit stevige
kartonboekje laten je de oplossing zien!
Twee katten delen een vis, twee konijntjes een
wortel en twee beren verdelen druiven.
Maar dan willen twee kinderen allebei hun moeder.
Wat nu? Met z’n allen knuffelen natuurlijk!

Van dezelfde maker:

• Een grappige, interactieve manier om jonge kinderen te
leren hoe leuk delen kan zijn

Delen!
Yusuke Yonezu
(tekst en illustraties)
Vertaald door M.E. Ander
Vanaf 1 jaar
Formaat 16,8 x 16,8 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271
ISBN 978 90 5116 856 3
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in september

Billen!
ISBN 978 90 5116 366 7
€ 10,95
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Mijn buurt?
Mijn familie!
Thema’s: culturen, buurt, feest
Dit inclusieve prentenboek heeft het allemaal:
verschillende nationaliteiten, verschillende
gezinssamenstellingen, niet-genderstereotiepe
beroepen. En dan ook nog eens een belangrijke
boodschap over samenwerken! Extra leuk: er
komen ook talloze lokale winkels in voor!
Er wordt een groot buurtfeest georganiseerd.
Lucia gaat met haar hond en al haar vriendjes en
vriendinnetjes aan de slag. Ze halen spullen op bij
de Aziatische familie Wang, waar drie generaties
samen een winkel runnen. De familie van Jamal
oefent alvast op de muziek: Jamals moeder is
wit en zijn vader zwart. Ze kopen gebakjes in de
banketbakkerij van twee vaders en knutselen
versieringen in de bibliotheek. En daar komen nóg
vier kinderen helpen! Zij zijn een samengesteld
gezin, sinds hun ouders verliefd op elkaar werden
en samen gingen wonen.
Lucia is de verteller en doet overal aan mee. Maar
haar gezicht is telkens niet in beeld. Pas aan het
einde zie je dat ze een meisje met het syndroom
van Down is!
Natuurlijk wordt het buurtfeest een enorm succes.
En voelt iedereen zich als één grote familie!
Een opgewekt boek dat heel lief inclusief is, gezien vanuit een
meisje dat je pas aan het eind in haar blije snoet kunt kijken.
- Kirsten König van De Kinderboekwinkel in Amsterdam

Van dezelfde illustrator:

Eén grote familie
Elisenda Roca (tekst)
Rocio Bonilla (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Antje
Schoehuys-Blaak
Formaat 24,5 x 28 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 830 3
Prijs ca. € 15,95
Verschijnt in september

Max en de superhelden
ISBN 978 90 5116 695 8
Prijs € 15,95

Tellen met Gertje Gans!
Thema’s: delen, boerderijdieren
Gertje Gans vindt twintig graankorrels in de schuur.
Maar dan komt de haan en hij heeft ook veel trek.
Ze verdelen de graankorrels. Ieder heeft er nu tien.
Telkens als Gertje net wil gaan eten, komen er
nieuwe dieren binnen die ook hun buik willen
vullen. Gertje blijft alles eerlijk verdelen, totdat elk
dier maar één graankorrel heeft. Zo weinig lekker
eten, denkt Gertje treurig. En... er klinken alweer
voetstappen. Komt daar nog iemand aan? Gelukkig
is het de boerin met een grote zak vol graan. Ze
strooit het eten rond en zo eindigt het verhaal in
een eetfestijn voor alle dieren.
Gertje Gans deelt uit! is een prentenboek op rijm
over tellen en samen delen. Iedere keer als het graan
opnieuw is verdeeld, kan de lezer de graankorrels
op de bordjes tellen. En telkens is ergens in de
schuur dat getal verstopt. Jonge kinderen oefenen
spelenderwijs met tellen tot twintig en leren om net
zo goed te delen als Gertje Gans!
• Een vrolijk en kleurrijk prentenboek op rijm
• Alle mogelijkheden om 20 graankorrels te delen komen
voorbij

Van dezelfde illustrator:

Gertje Gans deelt uit!
Mireille van Orden (tekst)
Nelleke Verhoeff (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 805 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

Van Annie Alligator tot
Zeno Zebra
ISBN 978 90 5116 792 4
€ 14,95

Nelleke Verhoeff (Rotterdam)
begon haar carrière als
theatermaker. Pas later
ontdekte ze haar liefde
voor tekenen, schilderen en
digitale kunst. Sinds 2015
maakte ze verschillende
boeken. In 2017 won
ze de internationale
illustratiewedstrijd “Picture
This” en in 2018 was ze
finalist in de Silent Book
Contest.

Mireille van Orden (Zeewolde)
ontdekte tijdens het voorlezen
aan haar kinderen dat ze het
bedenken van verhalen heel
leuk vindt. Vanaf 2012 volgde
ze schrijflessen bij Annemarie
Bon en gaf ze enkele
kinderboeken uit. Daarnaast
schrijft ze voor haar werk in
de leerlingenzorg regelmatig
artikelen en een blog. Gertje
Gans deelt uit! is haar eerste
prentenboek.
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Thematitel van de
Kinderboekenweek!
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis,
biografie
Marie Curie is geselecteerd als Thematitel van de
Kinderboekenweek 2020! Dit jaar is het thema
‘geschiedenis’ en daar passen de mooie boeken uit
de serie Van klein tot groots natuurlijk perfect bij!
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 haar 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 een andere illustrator.
Dat maakt dat lezers alle delen willen verzamelen!
• Vanaf augustus gratis lesideeën te downloaden via onze
site
• Elk deel bevat achterin foto’s en extra informatie
• Voor lezers van 6 tot 106 jaar

Van klein tot groots: Marie Curie
Frau Isa (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara (tekst)

Van klein tot groots:
Coco Chanel, 2e druk
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,50

Vanaf 6 jaar
Vertaald door
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 14,50

Van klein tot groots:
Audrey Hepburn
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 14,50

Van klein tot groots:
Anne Frank
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,50

Van klein tot groots:
Frida Kahlo
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,50
2e druk oktober 2020

Van klein tot groots:
Rosa Parks
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,50

Aansprekende uitgave die in geen enkele collectie mag
ontbreken!
~ NBD Biblion over Marie Curie
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En toen?
Zet tijdens deze Kinderboekenweek de prachtige
historische boeken van Torben Kuhlmann, Bianca
Mastenbroek en Joke Eikenaar in de schijnwerpers!

Drie historische jeugdboeken van
Bianca Mastenbroek (Eindhoven)
Hendrick, de Hollandsche indiaan
ISBN 978 90 5116 627 9
Prijs € 16,95		
14+
Winnaar De Jonge Beckman en Thea
Beckmanprijs 2019!

Drie indrukwekkende titels van Torben
Kuhlmann. Voor 6 tot 106-jarigen!
Lindbergh. Het grote avontuur van een
vliegende muis
ISBN 978 90 5116 358 2
Prijs € 19,95
Duitsland, 1912. Een kleine muis kreeg
een waanzinnig idee: hij wilde leren
vliegen! Dan kon hij naar Amerika gaan.
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.
Armstrong. De avontuurlijke reis van
een muis naar de maan
ISBN 978 90 5116 563 0
Prijs € 19,95
Amerika, 1954. Een kleine muis ontdekt
door zijn telescoop dat de maan een bol
van steen is. Als hij hoort dat er ooit al
een muis heeft gevlogen, neemt hij een
besluit: “Ik word de eerste muis op de
maan!”
Met achterin extra informatie over de
ruimtevaart.
Edison. Het mysterie van de
muizenschat
ISBN 978 90 5116 651 4
Prijs € 19,95
New York, 1879. 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!
Met achterin extra feiten over de
uitvinding van de elektrische lamp.

Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Het
is 1659. In het nog onontgonnen Amerika
wordt de zestienjarige Hendrick Pels tegen
wil en dank meegezogen in de strijd tussen
de barbaarse Esopus-indianen en de vrome
Hollanders. Of zijn het zijn eigen landgenoten
die barbaars zijn?
Walvisvaarders. De noodlottige reis van de
Jonge Eva
ISBN 978 90 5116 390 2
Prijs € 16,95		
12+
Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Maart
1725. Tijs en zijn beste vriend Maarten hebben
een plekje veroverd op de walvisvaarder van
Klaas Daalder. Niets houdt 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.
Vrij!
ISBN 978 90 5116 332 2
Prijs € 14,95		

12+

Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Speelt
zich af in Den Haag en Amsterdam.
Winter 1813. Nederland is bezet door de
Fransen. Als de veertienjarige Hendrik wordt
gevraagd om een geheime boodschap af te
leveren, raakt hij betrokken bij een opstand.
Hij vecht tegen de Fransen, maar ook
tegen zichzelf en raakt steeds dieper in de
problemen.

Historisch jeugdboek van
Joke Eikenaar (Wezep)
De vloek van Voorst
ISBN 978 90 5116 767 2
Prijs € 14,95		

12+

Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Zwolle,
1361. Zweder van Voorst onderdrukt de
bevolking en plundert waar hij kan en steekt
zelfs een deel van Zwolle in brand. De
oorlog die volgt zuigt langzaamaan iedereen
mee. Ook Jorrik en Meike, die ondanks het
standsverschil vrienden zijn en elk hun eigen
strijd moeten strijden.
De schrijfster kan zich wat mij betreft inderdaad meten met een
Thea Beckman, maar ook met bijvoorbeeld een Simone van der Vlugt
of Lieneke Dijkzeul.
~ JufInger.nl over De vloek van Voorst
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Dat wil ik niet vertellen
Thema’s: lichamelijk beperkt, anders zijn,
vriendschap
“Wat is er met jou gebeurd?”
Wat als je al je hele leven dezelfde vraag krijgt? En
wat als je door die vraag aan verdrietige dingen moet
denken?
Auteur James Catchpole heeft al sinds zijn kindertijd
maar één been. Iedereen wil altijd maar weten hoe
dat zo gekomen is en vraagt ernaar. Dit is een pijnlijk
en persoonlijk verhaal, waar hij niet steeds aan
herinnerd wil worden en dus ook niet altijd antwoord
op wil geven. En dat hoeft ook niet, vindt hij. Dus
kwam hij met dit hartverwarmende prentenboek om
kinderen én hun ouders uit te leggen dat iemand met
een zichtbare beperking benaderd wil worden zoals
hij is, en niet zoals hij eruitziet.
Joep raakt gefrustreerd dat anderen altijd EERST
zijn missende been zien. Maar gelukkig snappen de
kinderen uiteindelijk dat dit een vraag is die Joep
niet wil beantwoorden. En dat hij een best wel cool
piratenspel aan het spelen is... Ze mogen meespelen
als ze niet meer naar zijn been vragen, en dat
begrijpen ze.

• Geschreven door een
auteur met één been
• Met aansprekende,
heldere illustraties
en sterke
gezichtsuitdrukkingen
• Leren omgaan met
iemand die anders is

Wat is er met jou gebeurd?
James Catchpole (tekst)
Karen George (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Monique
Berndes
Formaat 25 x 25 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 817 4
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in oktober

Een prentenboek dat op alle fronten inclusiviteit omarmt en
jonge kinderen laat voelen dat iets dat anders lijkt, net zo
goed heel gewoon is.
– Kirsten König van De Kinderboekwinkel in Amsterdam

Mooi detail: Als Joep en de
andere kinderen fantaseren
zijn hun verzinsels in één
effen kleur weergegeven.
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Ik, jij, wij
Thema’s: samenwerken, persoonlijke
voornaamwoorden
Een nieuw kartonboek van de succesvolle Nastja
Holtfreter!
In je eentje een appel uit een hoge boom plukken
gaat niet. Maar veel kinderen samen krijgen het
wel voor elkaar.
• Iedere pagina draait om een ander persoonlijk
voornaamwoord: ik, jij, hij, zij, jullie, zij, wij.
• Een waardevol kartonboek over samenwerken en
volhouden, voor jonge kinderen
• Bondige tekst en frisse, vrolijke illustraties

Van dezelfde maker:

Wij
Nastja Holtfreter
(tekst en illustraties)
Vanaf 2 jaar
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 16 x 16 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271
ISBN 978 90 5116 809 9
Prijs ca. € 9,95
Verschijnt in september

Van hemelsblauw tot
knalgeel
ISBN 978 90 5116 634 7
€ 13,50
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Het grootst, sterkst,
engst?
Thema’s: jungledieren, de beste zijn
In het najaar van 2019 organiseerde De Vier
Windstreken de 1e Pixi-boekjes illustratiewedstrijd:
de Pixi-Award. De winnende illustraties van Iris
van Hassel waren zó mooi dat we er niet alleen
een Pixi-boekje van besloten te maken, maar ook
meteen een prentenboek op normaal formaat!
Muis vraagt aan Leeuw waarom hij de
koning van de jungle wordt genoemd.
Leeuw noemt van alles op; hij brult het luidst,
hij is het grootst, het engst en het mooist.
Maar de andere dieren, Gorilla, Olifant, Krokodil
en Papegaai, bewijzen meteen dat hij ongelijk heeft.
Is Leeuw dan toch niet de koning van de jungle?

De jury over Iris van Hassels
illustraties:
"Monumentale illustraties.
Getroffen karakters, met
invoelbare emoties."

De koning van de jungle
Monique Berndes (tekst)
Iris van Hassel (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 21,5 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 824 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

Grote titels nu in
Pixi-formaat!
Dit najaar van 2020 verschijnt alweer de
12e serie Pixi-boekjes, en deze is wel heel
bijzonder. Onze populairste en bekendste titels
komen dan uit als Pixi’s! Natuurlijk vindt u in deze
serie meerdere boekjes van De mooiste vis van de
zee en Kleine IJsbeer. Ook Pit en Pat en Joupy horen
erbij. Maar ook Alles is reden voor een feestje van
Ingrid en Dieter Schubert. En natuurlijk: De koning
van de jungle! Geschreven door Monique Berndes
en geïllustreerd door Iris van Hassel: de winnaar
van de Pixi-Award 2019!
Dit najaar worden de inzendingen van de 10
finalisten geëxposeerd in de Centrale Bibliotheek
in Den Haag. En in september start de tweede
editie van de Pixi-Award!

Pixi-serie 12: De Vier
Windstreken toppers I,
8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 113 4

Monique Berndes werd op
15 november in 1978 geboren
in Hengelo, Overijssel
(NL). Eind 2005 verhuisde
ze met haar gezin naar een
klein dorpje in België, dat
waarschijnlijk niet eens
op de landkaart staat. Ze
zorgt voor dementerende
bejaarden én voor haar vijf
kinderen. Tussendoor schrijft
ze verhalen. Schrijven is
voor haar ontspanning en ze
hoopt het nog vele jaren te
kunnen doen.

Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs ca. € 63,36
Verschijnt in september

Iris van Hassel (Breda)
studeerde 2D animatie aan
de Hogeschool der Kunsten
in Utrecht en is in 2019
afgestudeerd met haar korte
film “Smogtown”. Naast
animatie heeft ze altijd
een fascinatie gehad voor
illustratie als medium voor
het vertellen van verhalen.
Voor De Vier Windstreken
heeft Iris "De koning van
de Jungle” geïllustreerd,
dat als Pixi-boekje en als
prentenboek is verschenen.

Kijk voor meer informatie op
www.pixiboeken.nl
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Pixi’s voor elke
tijd van het jaar.
Ook Sint en
Kerst!
Pixi-serie 07:
Kerst, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

Pixi-serie 01:
Klassiek, 8 x 8 ex. 2e druk!

ISBN 978 90 5065 100 4
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 09:
Vriendschap, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 110 3
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 111 0
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

Pixi-serie 11:
Op de boerderij, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 112 7
Prijs € 63,36

Wisselen van leven!
Thema’s: tienerruil, cultuurverschillen,
thuissituaties
Lynn wil héél graag een zusje en stelt daarom voor
om met een klasgenoot van huis te ruilen. Ze ruilt
met Dylan, die tot vorig jaar in Argentinië woonde.
Hij woont samen met zijn twee zusjes bij zijn
moeder; zijn vader mag nog niet naar Nederland
komen. Lynn ontdekt onder Dylans bed een koffer
waarop NIET OPENEN staat. Wat heeft hij te
verbergen? Ze kan zichzelf niet bedwingen en
opent de koffer, waarin ze vreemde voorwerpen
en een riem geld cash vindt!
Dylan heeft het prima in het luxe huis van Lynn
(met hond!), maar ontdekt dan dat Ries, Lynns
broer, stiekem geld van zijn ouders achterover
drukt. Lynn raakt in de war. Ze vindt Dylan
steeds leuker, maar is hij wel zo eerlijk als hij lijkt?
En haar eigen broer is toch ook geen dief?
Uiteindelijk blijkt dat Dylans vader bij het vertrek
uit Argentinië geld aan Dylan had meegegeven,
voor als ze ooit in nood zouden komen. En Ries
was bezig om geld voor een vliegticket bij elkaar
te ‘sparen’, zodat Dylans vader langs zou kunnen
komen. En Lynn en Dylan? Die krijgen na de ruil
verkering!

Tienerruil
Hieke van der Werff (tekst)
Renske de Kinkelder
(illustraties)

• Vlot, grappig verhaal
dat begrip creëert
voor andere culturele
achtergronden en
thuissituaties
• Met gekleurde
illustraties in het
binnenwerk

Vanaf 9 jaar
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ongeveer 130
bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 801 3
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

Fragment
Ik leg mijn kleren in de bijna lege kast, zet al mijn schoenen
onder het bed en kijk er even onder. Er ligt een koffer tegen de
muur aan. Met grote letters staat erop: ‘¡No abrir!’ En op een
tweede sticker staat: ‘Niet openen!’
Dat vind ik dus helemaal niet leuk! Ze moeten nooit tegen
mij zeggen dat iets niet mag. Ik ga op bed liggen, maar denk
steeds aan die koffer. Wat zou erin zitten? Iets leuks? Iets engs?

Hieke van der Werff
(Groningen) was lange tijd
groepsleidster bij diverse
jeugdinstellingen. Daarna
was ze docente in het
volwassenenonderwijs.
Tegenwoordig geeft ze
workshops interactief
voorlezen aan personeel
in de kinderopvang en
het basisonderwijs. Hieke
schreef voor De Vier
Windstreken al 20 boeken!

Renske de Kinkelder (Velp)
werkt dagelijks aan het
tot leven brengen van
haar eigen fantasiewereld,
vol personages met een
uniek karakter. Ze werkt
voornamelijk met inkt
en aquarel. Ze woont
met haar vriend en
huisdierverzameling (een
hond, een schildpad die
ouder is dan zij en twee
kippen) dicht bij Arnhem.
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De Pilgrims in de
Nieuwe Wereld
Thema’s: geschiedenis, Native Americans,
cultuurverschillen, religie
Nieuw historisch verhaal van Bianca Mastenbroek,
die De Jonge Beckman en Thea Beckmanprijs 2019
won met Hendrick, de Hollandsche indiaan.
Dit jaar wordt het 400-jarig jubileum gevierd van het
vertrek van de Pilgrims naar de Nieuwe Wereld. Zij
worden nu gezien als de voorvaderen van miljoenen
Amerikanen, waaronder de presidenten Franklin
Roosevelt, George Bush en Barack Obama. Ter ere
van het jubileum verschijnt in de periode waarin de
Pilgrims vanuit Leiden vertrokken dit jeugdboek. Het
is zowel vanuit het perspectief van pilgrim William
als vanuit oorspronkelijke bewoner Tisquantum
geschreven.
We zijn trots dat het verhaal is goedgekeurd door
Mayflower400Leiden. Hun logo staat dan ook
achter op het boek. De reis en missie van de Pilgrims
is een gedeelde geschiedenis tussen vier volken: de
Wampanoag, Engelsen, Amerikanen en Nederlanders.
Mayflower400Leiden werkt dan ook met deze
naties samen om de ervaringen van alle etnische
groeperingen een stem te geven.
In 1620 moet de elfjarige weesjongen William het
vertrouwde Leiden verlaten, omdat de Pilgrims
een nieuw bestaan gaan opbouwen in Amerika. Ze
overleven de reis ternauwernood, en als ze dan voet
aan wal zetten, blijkt het een woest en gevaarlijk land.
Maar geen onbewoond land…
William is doodsbang voor zijn nieuwe buren. Dus
als Tisquantum namens de Grote Leider van de
omliggende stammen zijn hulp aanbiedt, houdt
William hem nauwlettend in de
gaten. Is zijn voorgevoel terecht,
is Tisquantum niet te vertrouwen?
Moet William de kolonie redden?

• Gebaseerd op ware
gebeurtenissen
• Dit jeugdboek krijgt
veel aandacht binnen de
festiviteiten en activiteiten
van Mayflower400Leiden
• Leer over de Nederlandse
gebruiken die de
Pilgrims meenamen.
Wist je bijvoorbeeld dat
Thanksgiving geïnspireerd
is op het Leidse
3-oktoberfeest?

William & Tisquantum
De helse reis van de Pilgrims en
hun ontberingen in Amerika
Bianca Mastenbroek (tekst)
JeRoen Murré (omslag)
Hardcover
Vanaf 12 jaar
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ongeveer 210
bladzijden
NUR 284
ISBN 978 90 5116 797 9
Prijs ca. € 16,95
Verschijnt in september

Fragment, vanuit William:
De Mayflower kreunde en kermde, maar de storm kende
geen genade. Het schip kantelde, bijna tot op haar zij,
terwijl de wind met een hoog geluid tegen de romp
wakkerde.
Er kraakte iets. Nee, er scheurde iets. Nee, het brak! Het
schip werd uit elkaar gereten!
William beet op zijn vuist om de angstkreet binnen te
houden, maar hij glipte ertussendoor. ‘We verdrinken!’
‘Geen paniek,’ waarschuwde meester Carver. ‘De kapitein
heeft alles onder controle.’
Door het kabaal van de storm heen klonken kreten
vanaf het dek. Daar heerste geen controle, maar
allesoverheersende chaos!
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Warme verhalen voor Kerst,
Sint-Maarten
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

5e druk!

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

3e druk!
Tessel viert Sint-Maarten
ISBN 978 90 5116 560 9
Prijs € 14,95

Kerst

Winter

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

Het grote boek van
Kleine IJsbeer.
Tien avonturen met Lars
ISBN 978 90 5116 623 1
Prijs € 29,95

Het grote
winterknutselboek
ISBN 978 90 5116 550 0

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

Wintervrienden
ISBN 978 90 5116 754 2
Prijs € 14,95

Van € 19,95
voor € 9,95!

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

2e druk!
De zeven kersttruitjes
ISBN 978 90 5065 743 6
Prijs € 14,95

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

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

Brieven van Felix. Een kleine haas
op wereldreis
ISBN 978 90 5116 765 8
Prijs € 17,95

Adventstijd
Beide titels in prijs verlaagd naar € 7,50.
Bij afname van 5 ex per titel krijgt u 50%
korting en 1 inkijkexemplaar gratis.

Creatief aftellen tot kerst
ISBN 978 90 5116 4565
Prijs € 7,50
(voorheen € 17,95)

De ster van Bethlehem,
adventsboek
ISBN 978 90 5116 179 3
Prijs € 7,50
(voorheen € 8,95)

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

Van € 14,95
voor € 9,95!

Het kerstklokje
ISBN 978 90 5116 697 2
Prijs € 14,95
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Twee herdrukken van
Rocio Bonilla!

2e druk
De beer en de piano
David Litchfield
(tekst en illustraties)
ISBN 978 90 5116 469 5
Prijs € 14,95
Verschijnt in september

2e druk
De boekenberg
Rocio Bonilla
(tekst en illustraties)
ISBN 978 90 5116 718 4
Prijs € 15,95
Reeds verschenen

Lucas wil vliegen, maar wat hij ook probeert, het
lukt niet. Tot zijn moeder hem een boek geeft en
zegt dat er ook andere manieren zijn om te vliegen.
Een prachtig prentenboek over de kracht van
boeken.

L ie f
zw an g er sc h ap sca d ea u !

2e druk
Mama´s bolle buik
Rocio Bonilla (illustraties)
Patricia Martín (tekst)
ISBN 978 90 5116 764 1
Prijs € 10,95
Reeds verschenen

Mama’s buik wordt ietsje dikker. En dan nog veel
dikker… En als de bolle buik weg is, dan is er een
baby’tje geboren! Een lief kartonboek zonder tekst
over een jongetje en zijn zwangere moeder.
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Op een dag vindt een beer een piano
in het woud. Na een tijdje speelt hij de
mooiste muziek. De beer gaat naar de
stad en wordt wereldberoemd. Toch
knaagt er iets: hij mist zijn vrienden in
het woud en zou dolgraag weer voor
hen spelen. Zouden ze wel blij zijn als
hij terugkeert?
Lees ook het tweede deel: De beer,
de piano, de hond en de viool. En kijk
uit naar deel 3, dat in het voorjaar
verschijnt!

NAJAAR 2020
Prentenboeken
978 90 5116...
821 1 Einstein – Kuhlmann
804 4 De mooiste vis van de zee viert Kerst – Pfister
808 2 De ridderprinses – Meyer/Funke
856 3 Delen! – Yonezu
830 3 Eén grote familie – Bonilla
805 1 Gertje Gans deelt uit! – Verhoeff/Van Orden
817 4 Wat is er met jou gebeurd? – George/Catchpole
809 9 Wij – Holtfreter
824 2 De koning van de jungle – Van Hassel/Berndes

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pixi-boeken
978 90 5065…
113 4 Serie 12: De Vier Windstreken toppers I, 8 x 8 ex.

€ 63,36

Jeugdboeken
978 90 5116…
801 3 Tienerruil – Van der Werff/De Kinkelder
797 9 William & Tisquantum – Mastenbroek

€ 14,95
€ 16,95

Herdrukken
978 90 5116…
718 4 De boekenberg – Bonilla
764 1 Mama’s bolle buik – Bonilla
469 5 De beer en de piano – Litchfield
560 9 Tessel viert Sint-Maarten – Maas/Witte

€ 15,95
€ 10,95
€ 14,95
€ 14,95

19,95
9,95
14,95
10,95
14,95
14,95
14,95
9,95
14,95
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