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Op iedere pagina vindt u een icoontje.
Klik erop en onze vertegenwoordigster
Nicky vertelt over het boek!

Kleine IJsbeer
ontmoet panda’s

1 2 e deel
over Lars!

Thema’s: pandaberen,
Chinese muur, vriendschap, milieu
Supersuccesvolle reeks: wereldwijd zijn er al meer
dan 10 miljoen exemplaren verkocht! En nu komt er
een geweldig nieuw deel, over pandaberen.
Zelfs de Noordpool loopt over van de toeristen!
Lars, de nieuwsgierige kleine ijsbeer, ontdekt een
enorm cruiseschip en klimt aan boord. Voordat
Lars doorheeft wat er aan de hand is, begint er
een nieuw avontuur en is hij in China! Met hulp
van twee nieuwe vrienden, de bamboeberen Ping
en Pong, weet Lars zelfs de Chinese Muur te
beklimmen.
• Hans de Beer laat prachtig zien dat je overal ter wereld
nieuwe vrienden kunt maken
• Extra leuk nu voor het eerst in Nederland
(Ouwehands Dierenpark) een reuzenpandajong
geboren is!

Kleine IJsbeer
en de pandaberen
Hans de Beer
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 795 5
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari
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Een monstertje dat
bang is voor kinderen!
Thema’s: bedtijd, bang in het
donker, omgekeerde wereld
Tijd om naar bed te gaan! Dat vindt Monster niet
zo fijn. Want Monster is een beetje bang... Bang
voor de kinderen BOVEN zijn bed. Gelukkig weet
mama raad. Met een boze stem jaagt ze de kindjes
weg. Monster krijgt ook een speciale sproeistof,
gemaakt van alles wat kinderen vies vinden, zoals
rodebietensap en spruitjespuree. En mama zet een
stoer knuffeltje op het bed, dat houdt vannacht de
wacht. Dan zeggen ze samen nog een toverspreuk
en grommen ze hun gruwelijkste monstergrom! Nu
valt Monster eindelijk in slaap.
En dan, op de laatste pagina, zie je het. Monster
slaapt écht ONDER het bed van een kind. De
lade onder het bed is het huis van Monster en zijn
mama. Ze wonen tussen het speelgoed en zijn
dus maar heel klein. Zo te zien gebruikt het kind
dezelfde trucjes om het monster ONDER zijn bed
te verjagen. Ze zijn dus bang voor elkaar, terwijl de
lezer ontdekt dat dat nergens voor nodig is!
• Een grappig, verrassend verhaal over naar bed gaan,
waarin de rollen eens omgedraaid zijn

Van dezelfde illustrator:

Monster is bang in bed
Iris van Hassel (illustraties)
Tina Van de Leur (tekst)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 831 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari

De koning van de jungle
ISBN 978 90 5116 824 2
Prijs € 14,95

Iris van Hassel (Etten-Leur)
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. Iris won
de Pixi Award 2019, wat
resulteerde in zowel het
prentenboek als het Pixiboekje De koning van de
jungle.

Tina Van de Leur
(Berchem) groeide op in
Antwerpen en maakt al
jaren schoolboeken. Ze
las stapels prentenboeken
voor aan haar eigen
kinderen en schreef nu
eindelijk haar eerste
kinderboek. Op school
hoorde ze weleens dat
ze heel wat kon zeggen
met weinig woorden.
Dat probeert ze nog
steeds te doen: verhalen
maken, zonder te veel te
vertellen.
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Het derde deel over de
beer en de piano!
Thema's: muziek, familie, vriendschap
Het laatste deel in deze reeks bestsellers is een
warm verhaal over de troostende en verbindende
kracht van muziek. Want waar roem slechts tijdelijk
is, blijft muziek voor altijd in je hart bewaard.
U herinnert zich vast nog wel het bijzondere verhaal
van de beer die een piano vond in het woud en een
enorme ster werd. Hij trad op voor miljoenen fans
en zijn wildste dromen kwamen uit. Maar na een
poosje werd het publiek kleiner, de piano's verloren
hun glans en het applaus stierf weg. En dus besloot
Beer te stoppen.
Eenmaal terug in het woud mist hij de stad en de
avonturen. Maar dan krijgt hij een dochtertje en
alles verandert. Kleine Beer groeit op en tijdens het
spelen met Beer vindt ze op een dag een oude piano
in het woud. Als Beer zegt dat niemand zijn muziek
nog wil horen, kan ze dat niet geloven. Ze besluit
Beer te verrassen en laat al zijn muzikale vrienden
naar het woud komen, om samen nog één keer een
geweldig en onvergetelijk concert te geven.
NBD Biblion over De beer, de piano, de hond en de viool:
Ontroerend verhaal gegoten in sfeervolle prenten waarin
eenzaamheid, verdriet, succes en de nachtelijke sfeer 'voelbaar'
zijn geïllustreerd in warme en donkere kleuren.

Deel 1, 2e druk!

Deel 2:

De beer en de piano
ISBN 978 90 5116 469 5
Prijs € 14,95

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

De beer, de piano
en het grote concert
van Kleine Beer
David Litchfield
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 833 4
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari

Tips voor de
Nationale Voorleesdagen
Hier zetten wij onze tips voor de mooiste
prentenboeken voor jonge kinderen op een rij.
Pieter de papegaaiduiker
ISBN 978 90 5116 208 0
Prijs € 14,95
Door een wilde storm raakt Pieter
de papegaaiduiker zijn beste vriendje
Pim kwijt. Een walvis helpt hem
zoeken. Pieter beschrijft zijn vriendje
steeds beter. Hoe kan de walvis
hem dan toch keer op keer bij de
verkeerde dieren brengen? Stond
in de Prentenboek TopTien van de
Nationale Voorleesdagen 2013!

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. Diversiteit: de
hoofdpersoon is zwart.

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

De koning van de jungle
ISBN 978 90 5116 824 2
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!
Diversiteit: Nora heeft een zwarte
huidskleur en Sara een witte.

Muis wil graag weten waarom
Leeuw de koning van de jungle is.
Leeuw noemt al zijn redenen op:
hij brult het hardst, is het grootst,
het engst en het mooist. Maar
Olifant, Krokodil en Papegaai
bewijzen meteen dat hij ongelijk
heeft. Is Leeuw dan toch niet de
koning van de jungle?

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 en Kokmeeuw
ISBN 978 90 5116 983 6
Prijs € 10,95
Een meeuw die kok-kok-kok roept is
nieuw voor Joupy. Hij lacht de meeuw
uit en noemt hem “kakmeeuw”. Maar
dat laat Kokmeeuw niet zomaar
gebeuren...

De kikker die wilde kraaien
ISBN 978 90 5116 683 5
Prijs € 14,95
Als de haan ’s ochtends zijn
‘Kukelekuuuuu!’ laat horen, zijn
alle dieren onder de indruk.
Behalve de kikker. Die vindt de
haan maar een opschepper. Hij
roept dat hij zelf ook kan kraaien.
En misschien nog wel beter dan
de haan!

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!
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Ik hoef
geen baby!
Thema’s: gezinsuitbreiding
Het babyzusje of babybroertje van Nina kan elk
moment geboren worden. Maar van Nina hoeft
dat helemaal niet. Ze wil liever een konijntje. Wat
heb je nou aan een baby? Ze zijn saai, ze huilen en
ze stinken. Boos gaat ze naar bed.
Maar dan ontmoet ze konijn Maxi en zijn
broertjes en zusjes. Wat een gezelligheid! Maxi
laat haar ook de babykonijntjes zien, die net
geboren zijn. Het zijn er wel tien! Nina vindt ze
lief. Ze zijn zacht, ze ruiken lekker en zijn gezellig
om mee te spelen. Broertjes en zusjes zijn toch
wel erg leuk!
Dan maakt papa Nina wakker en zegt dat de baby
is geboren. Nina is blij en vraagt: ‘Eentje maar?’
• Lief verhaal met positieve focus op hoe leuk broertjes
en zusjes blijken te zijn!
• Het geslacht van de baby blijft onbekend, zodat lezers
dat zelf in kunnen vullen

Iris Deppe (Utrecht) is
geboren en opgegroeid
op Sint-Maarten. In
2002 verhuisde ze naar
Nederland, waar ze haar
liefde voor illustreren en
kunst herontdekte. Ze
maakte talloze boeken.
Nina en de baby is het
eerste boek dat ze voor
De Vier Windstreken
illustreerde.

Nina en de baby
Marianne Witte (tekst)
Iris Deppe (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 810 5
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari

Marianne Witte (Texel)
schreef als kind al graag
opstellen. Ze begreep er
niks van als andere kinderen
niet verder kwamen dan
een paar zinnen. Nu zijn er
al veel verhalen van haar
gepubliceerd. Bij De Vier
Windstreken verscheen
eerder van haar het prachtige
prentenboek Tessel viert
Sint-Maarten en twee
vrolijke jeugdboeken over de
vrienden Tess en Raf!
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Het levensverhaal van
Astrid Lindgren
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis,
biografie, rebels, lezen
Het zevende deel in de internationaal supersuccesvolle
en kleurrijke serie ‘Van klein tot groots’ gaat over Astrid
Lindgren! Wist u dat de eerste verhalen over Pippi
Langkous al meer dan 75 jaar geleden verschenen?
Op jonge leeftijd werd Astrid smoorverliefd op lezen
en vertellen. Reuzen, heksen en feeën, wauw! Ze
groeide op in een natuurrijke omgeving en leefde zoals
elke jonge wildebras zou moeten leven: ze ontdekte
het bos, speelde eindeloos met haar broer en zusjes en
haalde kattenkwaad uit.
Ze bleef rebels, ook als volwassene, en toen ze zelf
kinderen kreeg, speelde ze enthousiast met hen
mee! Haar eigen jeugd gaf haar de inspiratie voor
de verhalen over Pippi Langkous; een personage
waarvan haar dochter de naam bedacht en waar Astrid
avonturen bij verzon. Pippi werd wereldberoemd en
herinnert ons tot op de dag van vandaag aan het
plezier van kind-zijn.
Astrid schreef nog veel meer boeken en kreeg voor
haar werk twee keer de Hans Christian Andersenprijs.
Elk deel in deze serie is geïllustreerd door een andere
illustrator. Dat maakt dat lezers alle delen uit
deze bonte reeks willen verzamelen!
Sinds Marie Curie Thematitel was
van de afgelopen Kinderboekenweek
en Rosa Parks verscheen, heeft de
serie ook in Nederland een
enorme vlucht genomen.
• Voor lezers van 6 tot 100 jaar
• Met achterin foto’s en extra
informatie over Astrids leven

Pjotr van Lenteren over
Rosa Parks:
Het was al een mooie serie,
met aandacht voor de
jeugd van beroemde meisjes
en vrouwen [...], maar nu
pas echt compleet met
Rosa Parks. Kort en goed
verteld door Lisbeth Kaiser,
strak geïllustreerd door
Marta Antelo.

Van klein tot groots:
Astrid Lindgren
Linzie Hunter (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara
(tekst)
Vanaf 6 jaar
Vertaald door Antje
Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 835 8
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in januari

Alle delen uit de serie
Van klein tot groots
Met de serie Van klein tot groots ontdekken
kinderen én volwassenen de levensverhalen van
belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis.
Elk deel laat zien hoe een klein meisje met een
grote droom opgroeide tot een sterke vrouw met
grootse ideeën.
Van klein tot groots:
Coco Chanel, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,50
Coco Chanel was dé vrouw
van de Franse mode. Als naaister
bevrijdde ze vrouwen van hun
korsetten, verkortte ze rokken
en gaf ze aan veel kleding een
mannelijke touch. Haar kleding
staat daarom symbool voor de
vrijheid van de moderne vrouw.

Van klein tot groots:
Audrey Hepburn, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 14,50
Naast filmster en een schoonheidsen stijlicoon was Audrey Hepburn
vooral een vrouw die de wereld
veroverde met haar toewijding.
Haar menslievende levenshouding
leidde ertoe dat ze ambassadrice
werd voor UNICEF en kinderen
hielp in de meest hulpbehoevende
landen ter wereld.

Van klein tot groots:
Frida Kahlo, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,50
Frida Kahlo was een Mexicaanse
kunstschilderes die uitgroeide tot
een van de grootste kunsticonen
van de 20e eeuw. Ze had een
zeer persoonlijke en vrouwelijke
schilderstijl en was daarnaast een
bijzondere vrouw met een rebelse
persoonlijkheid en een drang naar
onafhankelijkheid.
Van klein tot groots:
Marie Curie, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 14,50
Marie Curie werd de eerste
vrouwelijke doctor in de exacte
wetenschappen, de eerste
vrouwelijke docent aan de
universiteit van Parijs, en ze won
ook nog als eerste persoon in
de geschiedenis twee keer een
Nobelprijs. Ze wordt gezien als de
meest inspirerende vrouw in de
moderne wetenschap.
Van klein tot groots:
Rosa Parks, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,50
Rosa Parks groeide op tot een
burgerrechtenactiviste die met
haar moed en waardigheid
een beweging op gang bracht
die een einde zou maken aan
de rassenscheiding. Ze is een
voorbeeld van moed, waardigheid
en doorzettingsvermogen in de
strijd tegen ongelijkheid.

Van klein tot groots:
Anne Frank, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,50
Anne Frank was een Duits meisje
van Joodse afkomst dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog onderdook
uit angst voor de nazi’s. Haar
dagboek werd vertaald in meer
dan 70 talen en geeft een stem
aan meer dan een miljoen kinderen
die zijn omgekomen tijdens de
Holocaust.
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Een gestrande potvis
Thema’s: zee, logeren, muziek
Na het vrolijke prentenboek Souwtje verschijnt dit
voorjaar Souwtje en de potvis, met tekst en tekeningen
van Monica Maas.
Ook dit deel gaat over de vriendelijke Souwtje die
met haar katten en kippen in een scheef gewaaid huis
op een eiland woont. Haar neefje Tom komt logeren.
Tussen de gejutte spullen ontdekt hij een gitaar waar
nog geluid uitkomt. Meteen begint Tom te spelen
en al gauw komen de zeehonden naar zijn muziek
luisteren. En zij niet alleen, ook een potvis komt op de
muziek af…
Het reusachtige dier komt veel te dichtbij. Hij zegt:
‘Ik hoorde muziek en daar wilde ik naar luisteren,
maar toen ben ik de kluts kwijtgeraakt, de zee is
hier ondiep. Nu kan ik niet meer voor- of achteruit.’
Gelukkig kunnen de zeehonden heel goed klutsen!
Ze bewegen met hun staart en flippers
en maken samen hoge golven,
zodat de potvis bevrijd wordt.
Tom zegt zijn nieuwe
vriend gedag en zingt een
afscheidslied voor hem.
NBD Biblion over Souwtje:
Vlot verteld verhaal, dat zich
uitstekend laat voorlezen.
De illustraties geven
het verhaal een extra
dimensie, vooral ook
door het sfeervolle
kleurgebruik en
de details.

Souwtje en de potvis
Monica Maas
(tekst en illustraties)

Monica Maas (Texel)
kan als geen ander
prentenboeken voor jonge
kinderen maken. Haar
kenmerkende illustraties
zijn zowel vertederend als
grappig. Inmiddels heeft
ze tekeningen en omslagen
voor ruim 100 (kinder)
boeken gemaakt. Ook
ontwerpt ze wenskaarten
en dessins.

Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 834 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari

Pixi’s voor elke tijd van het
jaar. Ook lente en Pasen!
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.

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

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

ISBN 978 90 5065 110 3
Prijs € 63,36

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

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

ISBN 978 90 5065 104 2
Prijs € 63,36

ISBN 978 90 5065 111 0
Prijs € 63,36

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

Pixi-serie 11:
Op de boerderij, 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

ISBN 978 90 5065 112 7
Prijs € 63,36

Pixi-serie 12:
De Vier Windstreken toppers I,
8 x 8 ex.
ISBN 978 90 5065 113 4
Prijs € 63,36

Tips voor het voorjaar!
Wie zit er in het ei?
ISBN 978 90 5116 775 7
€ 14,95
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.
Zo trots als een pauw
ISBN 978 90 5116 753 5
€ 14,95
Als de bescheiden pauw Pol
eenmaal doorheeft hoe blij hij
anderen kan maken met een veer
uit zijn pauwenstaart, deelt hij ze
uit aan wie ze maar wil hebben. Tot
alleen nog de allerlaatste veer uit
zijn kale achterwerk steekt…

Kleuren in de natuur, 2e druk
ISBN 978 90 5116 794 8
€ 15,95
In dit boek vind je de twaalf
meest bekende kleuren en hun
schakeringen. Elke spread staat in
het teken van een andere kleur. Je
vindt er de mooiste dieren, planten
en mineralen. Voor lezers van 5
tot 105 jaar. Met kleurencursus
achterin!

Vrolijk Pasen! De vijf mooiste
paasverhalen
ISBN 978 90 5116 233 2
Prijs € 19,95
De bundel bevat vijf volledige
prentenboeken: Haas Huppel en
de paashaas, Het slimme
paaseierenplan, Eieren voor de
koning, Goed gedaan, Kippiekip! en
Het paaskuiken.

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?

Uitschuifboek,
Het wonder van het ei
ISBN 978 90 5116 632 3
Prijs € 13,95
Een mees heeft zich verstopt tussen
de takken van een boom. Ze zit
dagenlang op haar nest en houdt
alles in de gaten. Maar dan wordt
het wachten beloond, haar ei komt
eindelijk uit... En als het ei breekt,
kun je het zelfs horen kraken!
Een avontuur voor Muis
ISBN 978 90 5116 719 1
Prijs € 13,50
Kartonboek met verrassende
doorkijkpagina’s! Muis gaat, heel
stoer, in zijn eentje op avontuur.
Maar zonder Beer en Haas is dat
toch niet zo leuk als hij dacht…

Het paaskuiken, 4e druk
ISBN 978 90 5579 925 1
Prijs € 14,95
Wanneer is het Pasen?
Soms in maart, soms in april.
Maar hoe kan dat? Daar wil
het hennetje Hilde achter komen.
Haar kuiken wil namelijk precies op
paaszondag uit het ei komen. Hilde
gaat op pad om het geheim van
Pasen te zoeken. In elke tekening zit
een haas verstopt!

Mijn kuiken.
Van ei tot kuiken
ISBN 978 90 5116 158 8

Van € 14,95
voor € 7,50!
Prentenboek met non-fictie element!
Kip Ciska legt een ei. Alleen is ze niet van
plan het uit te broeden. Daarom besluit
een meisje het zelf te doen. Maar een ei
uitbroeden is nog niet zo makkelijk.
En het duurt veel langer dan ze dacht…
Met halve pagina’s die het uitkomen van
het ei laten zien.

Een vampier
zonder tanden
Thema’s: grappige griezels,
mysterie oplossen

Humorist
ische
serie eers
te
leesboeke
n
NA avi

Nina heeft haar eerste werkdag bij De Nachtmerriewinkel erop zitten. Tijd om een lekker ijsje te kopen
bij Irma Vanilia! Maar bij de ijskiosk ontdekt ze een
heuse vampier, eentje zonder tanden! Ze besluit
vampier Lucas te helpen. Samen gaan ze in De Nachtmerriewinkel op zoek naar vervangende tanden, zodat
hij niet fteedf met fpraakgebrek hoeft te praten...
Dan blijkt dat er nog meer dingen verdwenen zijn:
knoflook, een cape en zelfs spulletjes van Irma. Na
een wilde achtervolging van een tweede, mysterieuze
vampier snapt Nina ineens hoe het zit. Het is Okkie
Topus (de winkelmascotte), die zich verkleedde en
gedroeg als vampier. Ze ontmaskert hem en Irma
Vanilia trakteert iedereen op ijs!
•
•
•
•

Deel 1 in de serie:

Dit is deel 2 uit de serie De Nachtmerriewinkel
Ideaal nadat kinderen klaar zijn met AVI-lezen!
Met binnenwerkillustraties in kleur
Maffe karakters om verliefd op te worden
De Nachtmerriewinkel
en het akelige jeukpoeder
ISBN 978 90 5116 784 9
Prijs € 10,95

De Nachtmerriewinkel
en de verdwenen tanden
Magdalena Hai (tekst)
Teemu Juhani (illustraties)
Hardcover
Vertaald door Petri Hoogendijk
Vanaf 7 jaar
(voorlezen vanaf 6 jaar)
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 786 3
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in januari

NBD Biblion over
het eerste deel:
In korte zinnen en met veel dialoog wordt een
eenvoudig avontuur verteld. De bladspiegel is zeer
ruim en het boek is rijk geïllustreerd met lekker
griezelige kleurentekeningen.

Een nieuw dik
(voor)leesboek
van De Smoezels
Thema's: geschiedenis, avontuur,
oceaan, lekker vies
Met een duikboot heel diep de Duivelszee in om te
gaan schatzoeken? Dat laten de Smoezelkinderen
zich geen twee keer zeggen! Samen met professor
Kniffel reizen ze in de tijdmachine van professor
Proos Sekko terug naar het jaar 1604 om waardevol
porselein uit de Mingdynastie op te sporen.
Ze duiken steeds dieper en net als ze bij een
scheepswrak aankomen, worden ze plotseling door
een gevaarlijke reuzeninktvis gegrepen! En alsof
dat nog niet genoeg is, vallen ze ook nog eens in
handen van Chinese piraten.

Een ander (voor)leesboek
van De Smoezels:

Gelukkig weten de Smoezels met hun enorme
spierkracht de piraten koest te houden en worden
ze net op tijd weer terug naar hun eigen tijd
getransporteerd.
Een bijzondere combinatie van geschiedenis en
Smoezelhumor. Dit Smoezelboek kan voorgelezen
worden vanaf 6 jaar óf is de volgende lees-stap
voor Smoezelfans die de prenten- en AVI-boeken
van deze groene wezentjes
al verslonden hebben.

De Smoezels in Dinoland
ISBN 978 90 5116 772 6
Prijs € 12,95

De Smoezels en de
reuzeninktvis
Erhard Dietl
(tekst en illustraties)
Hardcover
Vertaald door
Hedi de Zanger
Voorlezen vanaf 6 jaar
Zelf lezen vanaf 8 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 112 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 832 7
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in januari

Indeboekenkast.com schreef over De Smoezels in Dinoland:
Door alle gekke Smoezeluitspraken moeten zowel jij als
je kinderen hardop lachen. Opmerkingen zoals “Smerige
stinkelaars”, “Slijmerige slijk en tenenkaas” en “Sippe soepkip”
zijn echt hilarisch.

In Duitsla
nd
draait in h
et
voorjaar v
an 2021
zelfs een
Smoezelanimatief
ilm in de
bioscopen
!

Alle boeken en artikelen
van De Smoezels

Maak spaghetti met de Smoezels
(kookboek)
ISBN 9789051166538
Prijs € 13,95

De Smoezels in Dinoland
Voorlezen va 6/zelf lezen va 8 jaar
ISBN 9789051167726
Prijs € 12,95

De Smoezels vieren een verjaardag
ISBN 9789051162370
Prijs € 14,95

De Smoezels en de nieuwe oppas
ISBN9789051163025
Prijs € 14,95

De Smoezels gaan naar school
ISBN 9789051163872
Prijs € 14,95

De knotsgekke avonturen van
opa Smoezel
ISBN 9789051164619
Prijs € 14,95

De Smoezels vinden een huisdier
ISBN 9789051166286
Prijs € 14,95

Pluche handpop Smoezel
(via uitgeverij) OP=OP
ISBN 9789051163568
Prijs € 12,50

AVI-boeken

De Smoezels zijn samen
sterk (AVI M4)
ISBN 978 90 5116 405 3
Prijs € 9,95

De Smoezels maken er
een potje van
(AVI E4)
ISBN 978 90 5116 992 8
Prijs € 9,95

De Smoezels gaan op
schoolreis (AVI M4)
ISBN 978 90 5116 581 4
Prijs € 9,95
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Spannende en mysterieuze
graphic novel voor 9+
Thema's: fantasie, waterwezens, natuur
Veelbelovend begin van een nieuwe graphic novelserie, door Hans Jørgen Sandnes. Hij maakt deze
boeken speciaal voor minder goede lezers. Om ze
te motiveren telkens weer tóch de pagina om te
slaan en nieuwsgierig te maken naar de rest van het
verhaal. Maar ook voor goede lezers is dit verhaal
superspannend en mysterieus.
Orelia verhuist naar het kleine kustdorpje Saltfjord.
Ze trekt daar in bij haar nieuwe pleeggezin, de
opgewekte en sportieve familie Birker, die al een
tienerdochter hebben. Al snel leert ze haar buurman
kennen, Bern. Hij is visser en deelt Orelia’s fascinatie
voor cryptozoölogie: de studie van mythologische,
onbekende of onontdekte wezens.
Op de eerste avond in haar nieuwe huis ziet Orelia
iets mysterieus vanuit haar raam. Wat verschuilt
zich daar, onder het golvendek? En heeft het iets te
maken met die jongen die in de zee dook en niet meer
boven water kwam? Bern en Orelia duiken samen de
donkere diepte in en vinden het enorme zeemonster:
een Krako-moeder met haar jong. Er blijken echter
meer mensen geïnteresseerd in het angstaanjagende
beest; ze willen haar vangen en tentoonstellen. Orelia
komt vast te zitten in een ondergrondse grot. En tot
haar verbazing vindt ze daar ook de vermiste (en sterk
vermagerde) jongen. Gelukkig weten Bern en Orelia’s
pleegzus hen te vinden en te bevrijden. Eenmaal thuis
zien ze in het nieuws dat de moeder Krako gevangen
is en tentoongesteld wordt…

• Eerste deel van een serie
graphic novels. Alle delen
kunnen ook apart gelezen
worden, maar eindigen wel
met een superspannende
cliffhanger
• Weinig tekst, maar toch een
écht, dik boek. Ideaal voor
moeilijke lezers
• In elk deel zijn er weer
nieuwe zeewezens, nieuwe
vijanden en het belangrijkste:
nieuwe vrienden voor Orelia
• In de serie krijgt het thema
milieuvervuiling een grote rol
• Het meisje in de hoofdrol
beleeft haar avonturen
telkens met een jongen en
een vriendelijke, oude man

Krypto. De duistere diepte
Hans Jørgen Sandnes
(tekst en illustraties)
Hardcover
Vertaald door Lammie Post
Vanaf 8 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 152 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 838 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari

Det er helt fantastisk
her nede!
Hva gjør dere her nede,
egentlig?

Ja, dette er verdens beste
arbeidsplass.

De har dukket
opp med ujevne
mellomrom …

jeg er også opptatt av
gamle sjødyr … monstre
… uhyrer.

ÅÅÅH!

Men i det siste har det skjedd
oftere og oftere.

Har du sett mange ?

jeg har i hvert fall
sett mange spor.
Du har jo alt
mulig her inne!

Ja.

Een dief in de
kringloopwinkel

Eindelijk:
deel 2!

Thema’s: zoektocht, geheim, familie,
diefstal, inbraak
Deel 2 over Hebbus: de geweldigste
kringloopwinkel! Het is de winkel waar Fay samen
met haar broer en haar ouders in het geheim
woont. En dat mag niemand weten, behalve Joppe,
de beste vriend van Fay.
Als Fay en Joppe in de boekenhoek van Hebbus een
onderwerp zoeken voor een spreekbeurt, vinden ze
een oude enveloppe met een prachtige postzegel.
Dat die zegel veel waard is, blijkt wel als iemand
midden in de nacht bij Hebbus inbreekt om de
postzegel te stelen. Het lukt de inbreker niet om de
zegel mee te nemen, maar hij heeft wel ontdekt dat
de winkel bewoond wordt en hij eist zwijggeld.
Fay en Joppe bedenken een plan om de inbreker in
de val te laten lopen. En dat terwijl Joppe al zoveel
aan zijn hoofd heeft: hij moet zijn spreekbeurt nog
voorbereiden en dan moet hij ook nog een gedicht
schrijven voor Fay. Het lukt de vrienden uiteindelijk
de inbreker te ontmaskeren, met behulp van een
boemerang en broer Morris.
• Met zwart-wit illustraties

Het eerste deel:

Hebbus. De gouden
postzegel
Joke Eikenaar
(tekst en illustraties)
Hardcover
Vanaf 8 jaar
(voorlezen vanaf 7 jaar)
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 110 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 799 3
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in januari

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

Ineke van Nispen (Libris) over deel 1:
Een erg leuk, beetje spannend, beetje ontroerend verhaal
met heerlijk originele dialogen. En dan heb ik het nog niet
over de geweldige illustraties van de schrijfster gehad.
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Kleurenmonster nieuws!
De pluche kleurenmonsters
zijn weer verkrijgbaar, nu in
mooie, milieuvriendelijke
stoffen tasjes! De prijs blijft
onveranderd.

Pluche kleurenmonsters, set van 6 assorti
Formaat 30 cm
ISBN 978 90 5116 601 9
Prijs € 75,00 netto incl. btw (advies verkoopprijs per stuk € 24,95
en per set € 149,70)

Deze twee toppers blijven we
maar herdrukken!

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

Het kleurenmonster gaat
naar school, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 736 8
Prijs € 14,95

Het kleurenmonster, kleurboek 3 ex.
ISBN 978 90 5116 686 6
Prijs € 20,85
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Herdrukken!
2e druk

Kleuren in de natuur
ISBN 978 90 5116 794 8
€ 15,95 • Reeds leverbaar
In dit boek vind je de twaalf meest
bekende kleuren en hun schakeringen.
Elke spread staat in het teken van
een andere kleur. Je vindt er de
mooiste dieren, planten en mineralen.
Voor lezers van 5 tot 105 jaar. Met
kleurencursus achterin!

2e druk

De schetenwedstrijd
ISBN 978 90 5116 680 4
€ 13,95 • Verschijnt in januari
Arne de beer heeft voor zijn vrienden
gekookt. Mmm lekker, chili con carne!
Daar gaan ze allemaal – oeps! – scheten
van laten. Dus maken ze er meteen maar
een wedstrijd van! Met zes verschillende,
grappige scheetgeluiden, zonder stank!

3e druk

Van klein tot groots: Anne Frank
ISBN 978 90 5116 696 5
€ 14,50 • Verschijnt in december
Anne Frank was een Duits meisje van
Joodse afkomst dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog onderdook uit angst
voor de nazi’s. Haar dagboek werd
vertaald in meer dan 70 talen en geeft
een stem aan meer dan een miljoen
kinderen die zijn omgekomen tijdens
de Holocaust.

4e druk

Billen!
ISBN 978 90 5116 366 7
€ 10,95 • Verschijnt in januari
Kleine kinderen zijn dol op kiekeboespelletjes. Yusuke Yonezu bedacht hier
een nieuwe variant op. Eerst zie je alleen
de billen van een dier. Als je het flapje
omlaag doet, komt het dier helemaal
tevoorschijn en zwaait het vrolijk.

2e druk

Souwtje
ISBN 978 90 5116 246 2
€ 14,95
Souwtje woont tevreden met haar
kat en kippen op een eiland. Tijdens
een zware storm komt Zeehond
in haar moestuin terecht. Hij weet
zeker dat hij wil blijven logeren.

Herdrukken van Regenboog
29e druk!

De mooiste vis van de zee, boek 1
ISBN 978 90 5579 191 0
€ 15,95
Verschijnt in januari
Regenboog is de mooiste vis in
de zee. Maar hij is trots en ijdel,
en daardoor heeft hij geen enkele
vriend. Pas als hij een van zijn
mooie schubben weggeeft vinden
ze hem aardig en merkt hij dat
het belangrijker is om vrienden te
hebben dan om de mooiste te zijn!
Met glinsterfolie.

2e druk

De mooiste vis van de zee
gaat lekker slapen
ISBN 978 90 5116 240 0
€ 14,95
Verschijnt in januari
Regenboog kan niet slapen. Alleen
mama kan hem maar helpen. Ze
belooft hem altijd te beschermen,
of hij nu in de zwarte inktwolk van
een octopus verdwaalt of een nare
droom heeft. Ssst! Daar valt de
mooiste vis van de zee al in slaap...

7e druk!

De mooiste vis van de zee,
groot kartonboek
23 x 23 cm
ISBN 978 90 5579 885 8
€ 12,95
Verschijnt in januari
Groot kartonboek van De mooiste
vis van de zee. Kleine handjes zullen
dit boek niet snel stuk krijgen. De
vereenvoudigde tekst maakt het
ook leuk om voor te lezen voor
heel jonge kinderen. En de mooie
glinsterschubben van Regenboog
zijn zoals altijd een lust voor het oog.

Voorjaar 2021

Prentenboeken
978 90 5116...
795 5 Kleine IJsbeer en de pandaberen – De Beer
€ 14,95
831 0 Monster is bang in bed – Van Hassel/Van de Leur
€ 14,95
833 4 De beer, de piano en het concert van kleine Beer –
Litchfield
€ 14,95
810 5 Nina en de baby – Deppe/Witte		€ 14,95
835 8 Van klein tot groots: Astrid Lindgren –
Hunter/Sánchez Vegara 		€ 14,50
834 1 Souwtje en de potvis – Maas
€ 14,95
Jeugdboeken
978 90 5116…
786 3 De nachtmerriewinkel en de verdwenen tanden –
Juhani/Hai		€ 10,95
832 7 De Smoezels en de reuzeninktvis – Dietl		€ 12,95
838 9 Krypto. De duistere diepte – Sandnes
€ 14,95
799 3 Hebbus. De gouden postzegel – Eikenaar
€ 14,95
Herdrukken
978 90 5116…
794 8 Kleuren in de natuur –
Konečná/Sedláčková & Sekaninová
680 4 De schetenwedstrijd – Jakobs/Taube
696 5 Van klein tot groots: Anne Frank –
Dorosheva/Sánchez Vegara
366 7 Billen! – Yonezu
240 0 De mooiste vis van de zee gaat lekker slapen – Pfister

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

978 90 5579…
191 0 De mooiste vis van de zee – Pfister
€ 15,95
885 8 De mooiste vis van de zee, groot kartonboek – Pfister € 12,95
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