


Regenboog beleeft een 
nieuw avontuur!
Thema’s: liegen, eerlijkheid, vriendschap

De mooiste vis viert dit jaar zijn 30e verjaardag, hele 

generaties zijn met Regenboog opgegroeid! En dat 

vieren we met een nieuw, negende prentenboek en 

een nieuwe bundel. 

Regenboog ontmoet een nieuwe vis, Geelvin, die 

voor een hoop onrust zorgt in de groep. Geelvin 

komt met allerlei gekke verhalen: zo zou er een 

stop in de bodem van de oceaan zitten, die eruit 

gehaald dreigt te worden, waardoor alle vissen weg 

zullen spoelen. 

Maar net als Regenboog en zijn vriendjes in paniek 

beginnen te raken, realiseren ze zich dat Geelvin 

zijn verhalen alleen maar heeft verzonnen. Dan 

komen ze met een mooie oplossing: Geelvin mag 

zijn verteltalent voortaan gebruiken om sprookjes 

en verhalen te vertellen; daar luistert iedereen wel 

graag naar!

Marcus Pfister geeft lezers met dit nieuwe  

deel een mooie boodschap mee: onware verhalen 

kunnen de boel flink opschudden en 

voor onzekerheid zorgen. Maar 

fantasierijke en spannende  

verhalen vertellen aan je 

vrienden is juist knap en leuk.  

De mooiste vis van de zee 
gelooft niet alles
Marcus Pfister (tekst en 
illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Nannie Kuiper
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 908 9
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in augustus
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Feestelijke bundel van 
De mooiste vis van de zee
Thema’s: dieren, vriendschap

Ter ere van het 30-jarig jubileum van Regenboog 

verschijnt er een spetterende bundel met vijf 

avonturen, inclusief het allereerste deel! 

In deze bundel ontdekken de mooiste vis van de 

zee en zijn vrienden hoe fijn het is om te delen, hoe 

je een ruzie bijlegt en hoe je een goede verliezer 

wordt. Dit zijn alledaagse, maar belangrijke 

situaties waar ieder kind in terechtkomt. Zij leren 

samen met Regenboog om hun hart te volgen, 

moedig te zijn en nieuwe vrienden te maken.

Deze bundel heeft een prachtige prijs en heeft 

daardoor alleen glinsterfolie op het omslag. 

De bundel bevat de volgende volledige verhalen:

• De mooiste vis van de zee 

• De mooiste vis van de zee sluit vrede

• De mooiste vis van de zee zoekt zijn 

glinsterschub (niet meer los leverbaar)

• De mooiste vis van de zee gaat lekker slapen

• De mooiste vis van de zee leert verliezen  

(niet meer los leverbaar)

De mooiste vis van de zee en 
zijn vrienden. Vijf verhalen 
over Regenboog
Marcus Pfister  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Nannie Kuiper
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 160 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 909 6
Prijs ca. € 24,99
Verschijnt in augustus

•  Met extra spelletjes, 
recepten en 
knutselideeën achterin!
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Alle boeken en artikelen van 
De mooiste vis van de zee  

De mooiste vis van de zee 
32e druk!
ISBN 978 90 5579 191 0
Prijs € 15,99

De mooiste vis van de zee 
komt veilig thuis  2e druk!
ISBN 978 90 5579 648 9
Prijs € 15,99

De mooiste vis van de zee 
sluit vrede  2e druk!
ISBN 978 90 5579 330 3

ACTIEPRIJS € 9,99

De mooiste vis van de zee, 
kartonboek 4e druk!
ISBN 978 90 5116 639 2
Prijs € 9,99
Levering in augustus

De mooiste vis van de zee,  
groot kartonboek 8e druk!
ISBN 978 90 5579 885 8
Prijs € 12,99

De mooiste vis van de zee  
gaat lekker slapen, kartonboek  
2e druk!
ISBN 978 90 5116 588 3
Prijs € 11,99

De mooiste vis van de zee, 
vingerpop, 3 ex.  
(€ 6,95 per stuk)
9789051161076
Prijs € 20,85

Al ruim 
215.000 

boeken over Regenboog in 
Nederland 
verkocht!
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De natuur vol schitterende  
vormen en patronen
Thema’s: planten, dieren, mineralen, 
kleuren, non-fictie

Als je in de natuur bent, neem je dan de tijd om 

goed om je heen te kijken? Als je dat doet, dan zie 

je misschien hoe een gestippeld lieveheersbeestje 

zijn vleugels strekt en van een puntig blad naar 

een hartvormige aardbei vliegt. En wat is dat? Een 

slak kruipt met zijn spiraalvormige huis over de 

ruwgeblokte bast van een den.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de 

talloze vormen die de natuur aan planten, dieren 

en mineralen heeft gegeven. Op de grond, maar 

ook onder de grond en zelfs in de diepzee vind je 

stippen, strepen, golven, vlekken, gekrulde spiralen 

of ingewikkelde patronen. Camouflage-patronen 

helpen dieren om zich te verbergen,  

terwijl opvallende patronen helpen als dieren  

willen paren of andere dieren willen afschrikken. 

De adembenemend mooie prenten nemen jong en 

oud mee langs bladeren, boombasten, bloemen, 

groenten en fruit, noten en zaden, schelpen, 

insectenvleugels, vissenvinnen en -schubben, huiden 

en schilden, vogelvleugels en -veren, vacht en haren, 

mineralen en kristallen.

Achterin worden parallellen getrokken tussen 

vormen: zoals bijvoorbeeld strepen bij zowel zebra’s 

als op schelpen, bladeren en vleugels. 

• Voor 5- tot 100-jarigen!
• Voor thuis en op school
• De illustrator was nog maar 19 jaar toen ze het eerste deel 

illustreerde!

Uitgave die de liefde voor natuur  
én schilderen zodanig combineert  
dat die alleen maar kan groeien.
~ NBD Biblion over het eerste deel

GI-GA-GROEN!

Van dezelfde makers:

Kleuren in de natuur
ISBN 978 90 5116 794 8
Prijs € 15,99

Vormen en patronen  
in de natuur
Jana Sedláčková & Štěpánka 
Sekaninová (tekst)
Magdalena Konečná (illustraties)

Vertaald door Joukje Akveld 
Vanaf 5 jaar
Formaat 24 x 32 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 223, 253, 274
ISBN 978 90 5116 902 7
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in juni
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Wat gaat er 
om in het hoofd 
van een kind 
met kanker?
Thema’s: ziek zijn, ziekenhuis, vriendschap

Ik hou van Lego! En van tekenen. Ik teken regenbogen en 

eenhoorns en piratenschepen. Die dingen zijn er allemaal 

niet in het ziekenhuis… Ik hou ook van spelletjes. Maar 

bijna alle spelletjes hier missen dobbelstenen, dus ik moet 

zelf de spelregels verzinnen. 

Ava heeft kanker. En hoewel het leven heel anders is als 

je ziek bent, gebeuren er gelukkig ook nog gewone of 

zelfs hele leuke dingen in het ziekenhuis. Het fijnste is 

spelen met Noah. Het stomste is dat haar broer Jesse 

niet vaak op bezoek wil komen. Misschien komt hij 

voor haar verjaardag eindelijk weer eens langs?

Via Ava’s gedachten krijg je een realistisch kijkje 

in het leven van een kind met kanker. De ups als 

vriendschap en goede uitslagen, maar ook de downs 

als kaal worden en nadenken over de dood.

Dit gevoelige, indringende verhaal met een mooi 

en hoopvol einde is geschreven door Mariangela Di 

Fiore, wier dochtertje op tweejarige leeftijd leukemie 

kreeg. Ze was destijds heel ziek, maar is gelukkig 

genezen verklaard. Illustrator Lisa Aisato voorzag dit 

verhaal van dromerig realistische platen, waarin ze 

weet te vangen hoe het voor een kind is om ernstig 

ziek te zijn en te leven in een ziekenhuis. 

• Indrukwekkend en hoopvol boek voor kinderen, maar ook 
volwassenen met kanker en voor hun omgeving

Eenhoorns in het ziekenhuis.  
Een kijkje in de gedachtewereld 
van een kind met kanker
Lisa Aisato (illustraties)
Mariangela Di Fiore (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Lammie Post-
Oostenbrink
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 60 bladzijden
NUR 213, 273, 274
ISBN 978 90 5116 904 1
Prijs ca. € 16,99
Verschijnt in juni



De man achter de 
evolutietheorie
Thema’s: inspirerende man, geschiedenis, 
wetenschap, natuur, dieren, biografie

Dit is het twaalfde deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Van klein tot 

groots, en de tweede man in onze reeks!

Charles Darwin werd geboren in een familie van 

wetenschappers. Als kind was hij vaak buiten 

te vinden, waar hij tijdens zijn zwerftochten 

plantenzaadjes, bloemen en insecten verzamelde. 

Zijn fascinatie voor de natuur bracht hem aan 

boord van de HMS Beagle, het schip waarmee 

hij een reis zou maken die het wetenschappelijk 

denken voor altijd zou veranderen. 

Elk deel in deze serie heeft dezelfde auteur (op  

Rosa Parks na) en vrijwel ieder deel heeft een 

andere illustrator. Dat maakt dat lezers alle delen 

uit deze bonte reeks willen verzamelen! 

• Twaalfde deel in deze prachtserie
• Voor lezers van 6 tot 106!
• Met achterin foto’s en extra informatie over  

Charles Darwin

De Limburger over Malala: 
'Van klein tot groots' is een mooie serie om te verzamelen. 
Niet alleen omdat je er iets van opsteekt, maar ook omdat de 
kaft van elk boek er bijna uitziet als een portretschilderij en 
thuishoort op een pronkrek in de kinderkamer.

GI-GA-GROEN!

Van klein tot groots:  
Charles Darwin
Mark Hoffmann (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara 
(tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Antje 
Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 897 6
Prijs € 14,99
Verschijnt in mei

Charles Darwin in 1816, 
op zevenjarige leeftijd
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Alle delen uit de serie 
Van klein tot groots
Met de serie Van klein tot groots ontdekken 

kinderen én volwassenen de levensverhalen van 

belangrijke personen uit de wereldgeschiedenis.  

Elk deel laat zien hoe hun leven begon met een 

grote droom en leidde tot een prominente plek in 

de wereldgeschiedenis. Mooi voor thuis, in de klas 

of als cadeauboek!

Van klein tot groots:  
Coco Chanel, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
 Audrey Hepburn, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Anne Frank, 4e druk!
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,99

Mooi voor 4 en 5 mei

Van klein tot groots:  
Frida Kahlo, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Marie Curie, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Rosa Parks, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
Astrid Lindgren
ISBN 978 90 5116 835 8
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Malala Yousafzai
ISBN 978 90 5116 859 4
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
Aretha Franklin
ISBN 978 90 5116 876 1
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
David Bowie
ISBN 978 90 5116 877 8
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Jane Goodall
ISBN 978 90 5116 892 1
Prijs € 14,99
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De dieren op de 
wadden
Thema’s: natuur, non-fictie

In dit gedetailleerde non-fictieboek, 

natuurgetrouw geïllustreerd, leren kinderen het 

Waddenzee-gebied kennen en alle wezens die 

daar leven: een geweldige voorbereiding op hun 

volgende vakantie aan de kust!

Een eindeloos brede horizon, het ritme van 

ruisende golven, een frisse bries en de zilte geur 

van de zee; de Waddenzee staat niet voor niets 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Boven en 

onder water, in de duinen en in de lucht: overal 

krioelt het van unieke wezens. Dit levendige 

non-fictieboek laat ons kennismaken met een 

grote verscheidenheid aan wadbewoners, zoals de 

noordzeegarnaal, de noordse stern, de behendige 

zeehond en tal van andere fascinerende dieren. 

Vele van hen zijn te zien tijdens het wandelen op 

het strand of op het wad. Hoe en waar? Ook dat 

leer je in dit uitgebreide boek!

GI-GA-GROEN!

Wat leeft er op het wad?
Janine Czichy (illustraties)
Ilka Sokolowski (tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Django 
Mathijsen
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 223, 274
ISBN 978 90 5116 896 9
Prijs ca. € 16,99
Verschijnt in juni 
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Boeken met het  
thema natuur! 

GI-GA-GROEN!

Kleine IJsbeer en de 
verdwenen vissen
ISBN 978 90 5116 599 9
Prijs € 14,99

Help! Vorige zomer zat de baai 
nog vol met lekkere vissen, maar 
nu ziet kleine ijsbeer Lars er nog 
maar een paar. Samen met zijn 
vriendjes bedenkt Lars een dapper 
plan waarmee ze de vissen én 
zichzelf helpen.

Kleuren in de natuur
ISBN 978 90 5116 794 8
Prijs € 15,99

De natuur wemelt van de 
schitterende kleuren. In dit boek 
vind je de twaalf meest bekende 
kleuren en hun schakeringen 
aan de hand van gedetailleerde 
illustraties van dieren, planten en 
mineralen. Tot slot: ben jij een 
artiest in de dop? Blader dan snel 
naar de kleurencursus achterin. 

Opa’s tuin
ISBN 978 90 5116 851 8
Prijs € 16,50

Opa ligt in het ziekenhuis. 
Wie moet er nu voor zijn 
tuin zorgen? Lynn natuurlijk! 
Ze gaat trots aan de slag, 
maar dan gaat er iets mis. 
Lynn weet niet hoe ze het 
opa moet vertellen…

Joupy, de kleine zeehond
ISBN 978 90 5116 290 5
Prijs € 12,99

Joupy leeft op een 
zandbank bij de andere 
zeehonden. Op een 
dag gaat hij een stukje 
zwemmen, helemaal 
alleen…

Van klein tot groots:  
Jane Goodall
ISBN 978 90 5116 892 1
Prijs € 14,99

Zodra Jane de kans kreeg, ging ze 
dieren in het wild bestuderen. Ze 
leefde samen met chimpansees 
in de jungle en werd beroemd 
als vernieuwer op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek.  Dit 
prentenboek is onderdeel van de 
succesvolle serie ‘Van klein tot groots’.

Welk dier woont hier?
ISBN 978 90 5116 869 3
Prijs € 12,99

Weet jij welke dieren door de jungle 
sluipen en welke in het bos leven? 
En welk dier kun je tegenkomen 
in een vijver: een walvis of een 
zwaan? Weet je het niet zeker? 
Geen zorgen. In dit kartonboek met 
uittrekbare pagina’s ontdek je snel 
het goede antwoord!

Spinnenalarm!  
Nooit meer bang voor spinnen
ISBN 978 90 5116 745 0
Prijs € 14,99 

Iiieee! Een spin!!! Dat heb je vast 
wel eens iemand horen gillen, of 
niet soms? In dit boek vind je niet 
alleen een heleboel spannende en 
grappige spinnenweetjes, maar 
ook de allerbeste spinnen(angst)
verdwijntrucs!

Wie zit er in het ei?
ISBN 978 90 5116 775 7
Prijs € 14,99 

Welk dier zit er in het peervormige 
ei? En in het bolvormige ei? 
Ontdek in dit prachtige, 
informatieve boek dat er niet 
alleen vogels uit eieren komen! 
Door de collagetechniek lijken de 
bijzondere dieren levensecht!
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glutenvrij

Leven zonder gluten
Thema’s: anders zijn, opkomen voor 
jezelf, dieet

Verjaardagsfeestjes, schoolfeesten, picknicks. 

Guusje slaat het allemaal over, want ze heeft 

coeliakie. Ze mag dus niets eten dat gluten 

bevat. Doet ze dat wel, dan worden de cellen in 

haar lichaam kleine soldaten die de gluten gaan 

bestrijden. En daar krijgt Guusje buikpijn van.

Eigenlijk durft Guusje niet meer naar school, want 

ook daar zijn overal gluten. Dan ontdekt ze dat 

er ook dieren zijn die geen gluten mogen eten, 

zoals eekhoorns en cavia’s. Ze besluit deze dieren 

te helpen en daarna heeft ze genoeg moed om 

voor zichzelf op te komen: ze neemt zelfgemaakt 

glutenvrij eten mee naar het schoolfeest en 

zorgt ervoor dat daar geen kruisbesmetting 

kan plaatsvinden. En wat blijkt: iedereen is heel 

begripvol!

• Met gedetailleerd nawoord over coeliakie en een 
overzicht van glutenvrije voedingsmiddelen

• De Nederlandse Coeliakie Vereniging heeft de tekst 
meegelezen 

• Naar schatting heeft 1 op de 100 mensen coeliakie, maar 
weet slechts 20% van deze mensen dat ze het hebben

• Informatief en leuk voor thuis, op school en in je 
omgeving

• Origineel: dit is het eerste kinderboek over coeliakie 
waarin een link met dieren wordt gelegd

Glutenvrije Guusje
Molly Ruttan (illustraties)
Abigail Rayner (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 213, 273, 274
ISBN 978 90 5116 900 3
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in mei
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Een eenhoorn als 
verjaardagscadeau
Thema’s: fantasiewezens, oma, 
verjaardagsfeest, planten kweken

Welkom in Het plantenparadijs, een magische 

winkel vol toverplanten! Sara wil hier een cadeautje 

kopen voor haar oma, die van tuinieren houdt. 

Dan ziet ze het perfecte cadeau: eenhoornzaadjes!  

Maar ze leest de gebruiksaanwijzing niet. In plaats 

van 1 zaadje, plant ze alle zaadjes tegelijkertijd 

en zijn er de volgende ochtend wel 24 eenhoorns 

gegroeid! 

Ze gooien oma’s verjaardagsfeestje compleet 

overhoop en Sara heeft spijt van haar cadeau. 

Totdat een eenhoorn een scheetje laat en een 

enorme drol legt in alle kleuren van de regenboog. 

Dat blijkt supermest te zijn: alles groeit meteen 

drie keer zo groot! 

Sara besluit die mest te gaan verkopen en oma wint 

met haar tuin voortaan altijd de eerste prijs!

Hoe kweek je een eenhoorn?
Steven Lenton (illustraties)
Rachel Morrisroe (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 903 4
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in mei

• Magisch mooi omslag  
met glitters, folie en  
spot-uv op het omslag!

• Hilarisch verhaal, op rijm
• Onweerstaanbaar voor  

eenhoornfans!
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Dat  
 kan ik.

Iets voor het eerst doen
Thema’s: natuur, bijen, vragen stellen  

Kleine Bij is Zzzenuwachtig: ze vliegt voor het 

allereerst uit voor de grote oogst van nectar en 

stuifmeel. Maar wat zijn bloemen eigenlijk en hoe 

vind je die? Kleine Bij is zo bang dat ze haar koningin 

teleurstelt, dat ze geen vragen durft te stellen en 

in haar eentje op weg gaat. Door vallen en opstaan 

leert ze toch wat bloemen zijn, en ook dat ze om 

hulp mag vragen. 

Met achterin extra informatie over bijen en hoe zij 

weten waar ze stuifmeel en nectar kunnen vinden. 

• Kleurrijk en zoet verhaal voor kinderen die het moeilijk 
vinden nieuwe dingen te doen

GI-GA-GROEN!

Kleine Bij zoekt bloemen
Jacob Souva  
(tekst en illustraties)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door Mariella Manfré
Formaat 20,5 x 20,5 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 899 0
Prijs ca. € 12,99
Verschijnt in juni
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Wees jezelf!
Thema’s: anders zijn, pesten, dieren, 
familie

Mama Eend heeft lang op haar eitjes gebroed. 

Wanneer ze eindelijk uitkomen, gromt een van de 

eendenkuikens: ‘Ik ben een krokodil!’ Mama Eend 

en de andere kuikens kijken verbaasd naar het 

krokodillenbroertje. De drie nieuwe kuikentjes zien 

er toch precies hetzelfde uit?

Al gauw merken ze dat het krokodilleneendje best 

bijzonder is. Hij waggelt niet als een eend, hij piept 

niet zoals zijn broertje en zusje en eten doet hij 

ook op zijn eigen manier. Mama Eend en de andere 

kuikentjes vinden het best, maar wanneer ze bij de 

vijver komen, reageert Bever minder fijn. Hij spot 

met het krokodilleneendje! Gelukkig is mama Eend 

er, om hem te troosten.

Maar dan begint ook moeder Gans te lachen. 

Nu vindt het krokodilleneendje het écht niet 

leuk meer… Totdat moeder Gans snatert: 

‘Wat ontzettend leuk is dat! Jij bent een 

krokodilleneendje. En wij kregen er vandaag… een 

nijlpaardengansje bij!’

Ze gingen op weg. Mama Eend waggelde voorop.  

De twee eendenkuikens wiebelden achter haar aan. 

De pluizige veertjes op hun billen wapperden bij elke 

pas omhoog en weer omlaag.

Het krokodilleneendje liep achteraan. Nou ja, lopen… 

Hij króóp op zijn vleugels en poten, terwijl hij zijn 

buikje over de grond sleepte. Ondertussen gluurde hij 

met een gevaarlijke blik alle kanten op.

• Een humoristisch prentenboek voor iedereen die zich 
wel eens anders voelt

• Maakt gender en identiteit laagdrempelig bespreekbaar 
voor kleuters

• Dit krokodilletje eet geen vlees: leuk voor vegetariërs!
• Met hartverwarmende, donzige illustraties van Helen 

van Vliet

Door 
dit boek zit je lekker in je vel, of veren!

Ik ben een krokodil
Helen van Vliet, Rotterdam 
(illustraties)
Tina Van de Leur, Berchem 
(België) (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 898 3
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in juni

www.helenvanvliet.nl26



Pixi-boekjes over  
de natuur! 
Zoals ieder jaar verschijnt er weer een Pixi-serie 

rond het Kinderboekenweek-thema: dit jaar dus 

de natuur! In deze serie vind je onder andere 

non-fictie boekjes over het groeien van appels en 

de bouwkunsten van insecten. Ook beleeft het 

elfje Pixi weer een spannend bosavontuur. En het 

achtste boekje in deze serie is het resultaat van 

onze derde Pixi-Award! Bange Leeuw & Dappere 

Haas is geschreven door Gerard Delft en vrolijk 

geïllustreerd door winnaar Donna Kroese.

De jury over Donna's werk: "Haar tekeningen 

stralen een enorme warmte uit; haar stijl heeft een 

zekere knusheid. Het kleurgebruik is rustig en ze 

weet een goede balans te vinden in de tekeningen. 

De verhouding tussen Leeuw en Haas is goed 

getroffen, beide zijn echte karaktertjes."

Donna Kroese (Tilburg) tekent 
al van jongs af aan, en is nog 
steeds elke dag bezig met 
het creëren van kleine 
wereldjes op papier. 
In haar tekeningen 
staat het verhaal 
van liefde, 
vriendschap, 
troost en 
verwondering 
centraal.

Gerard Delft 
(Zandvoort) 
heeft 40 jaar als 
leerkracht in het 
basisonderwijs 
gewerkt, waarvan 
21 als directeur van 
een basisschool. Dit 
Pixi-verhaal is het zevende 
boek van Gerard dat bij De Vier 
Windstreken verschijnt. 

Pixi-serie 15:  
Natuur, 8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 116 5
Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs € 63,36
Verschijnt in augustus

Slechts € 0,99per stuk!

www.donnakroese.com

GI-GA-GROEN!

Kijk voor meer informatie op 
www.pixiboeken.nl 29



Pixi’s voor elke  
tijd van het jaar 
Inmiddels zijn er al ruim 100 Pixi-titels. Ideaal voor 

onderweg of als gezonde traktatie.  

Extra passend voor het voorjaar: de serie 04 Lente & Pasen. 

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 100 4
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 104 2
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 105 9
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

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

ISBN 978 90 5065 111 0
Prijs € 63,36

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

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

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

ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

Pixi-serie 13: 
Beroepen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 114 1
Prijs € 63,36

Pixi-serie 14: 
De Vier Windstreken toppers II, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 115 8
Prijs € 63,36

Al meer dan 
100 titels 

verkrijgbaar!

30



Ups en downs van een 
stille puber
Thema’s: vriendschap, terugtrekken in 
fantasie, stotteren, accepteren wie je bent

Tijdens het voorstelrondje op de eerste dag van de 

brugklas komt Dorian niet verder dan de i van ik. Als 

hij vervolgens zijn naam wil zeggen wordt het Do-do. 

Tijdens een schooluitje naar het Natuurhistorisch 

Museum trekt hij zich, oog in oog met een opgezette 

dodo, terug in zijn fantasie. Hij besluit nooit meer te 

praten en beschrijft in een schriftje de werkelijkheid 

zoals hij wenst dat die is. Dorian maakt Mauritius 

na op zijn kamer en beleeft er een heerlijke 

nazomer met zijn nieuwe, imaginaire vriend Dodo. 

Ondertussen sluit hij zich steeds meer af voor zijn 

familie, vrienden en klasgenoten.

Maar zijn beste vriend, en die lieve Nikita met haar 

mooie ogen, zijn hem niet vergeten. Om terug te 

keren in de werkelijkheid zal Dorian zich los moeten 

maken van Dodo, wat hem veel moeite kost. Ondanks 

alles weet Dodo bij het afscheid Dorian de moed te 

geven zijn mond weer open te doen. 

Als kind hield auteur Mohana van den Kroonenberg 

het liefst haar mond. Zij stotterde vanaf haar vroege 

jeugd en trok zich zwijgend terug in zichzelf. Met 

Dodo geeft zij een stem aan een puber die besluit 

niet meer te praten omdat hij struikelt over elk 

woord. Het boek is een rake weergave van wat 

er zich in het hoofd en de gevoelswereld van een 

onzekere tiener afspeelt.

Dodo is een fantasievol boek over vriendschap, 

verliefdheid, vertrouwen in jezelf en de realiteit 

onder ogen leren zien.

• Hét nieuwe schrijftalent in jeugdboekenland
• Een boek waarin de grenzen tussen fantasie en fictie 

langzaam vervagen
• Een poëtisch verhaal waarin elk kind iets van zichzelf zal 

herkennen

Dodo
Mohana van den Kroonenberg, 
Den Haag (tekst)
Aron Dijkstra, Pijnacker 
(omslagillustratie)

Hardback
Vanaf 11 jaar 
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 136 bladzijden
NUR 283
ISBN 978 90 5116 887 7
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in mei

Fragment

Het strand is nog warm van de zon. Ik heb mijn armen om 

mijn knieën geslagen en kijk om me heen. We zijn alleen. 

Dodo speelt ernstig in het zand. Van de schelpen die ik voor 

hem heb meegenomen legt hij mooie patronen. Ik luister naar 

de laatste geluiden die er nog zijn. Even meen ik iemand 

op een trap te horen, een kraan… een wc… maar dat is 

verbeelding. Het enige dat de stilte doorbreekt is de zee, het 

zacht kabbelen van de golven. Wat een mooi geluid is dat, als 

je ernaar luistert.
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Wat als je de dochter 
van een NSB’er bent?
Thema’s: Tweede Wereldoorlog, schuld 
en onschuld, verraad, schaamte en trots

Mei 1945. De oorlog is voorbij, maar niet voor de 

zeventienjarige Antje Buursma. Als dochter van een 

hooggeplaatste NSB’er zit ze gevangen in kamp 

Westerbork. Daar is ze geen mens meer, maar een 

nummer.

Honger. Treiterijen. Mishandeling. Antje vraagt 

zich af wat ze gedaan heeft om dit te verdienen. 

En misschien nog wel belangrijker: wat heeft haar 

vader in de oorlog misdaan?

Fragment
Net als plassen en poepen, douchen we in groepen. Iedereen 

kan me zien als ik me uitkleed, mijn jurk en ondergoed over 

de achterwand hang. Ik probeer niet om me heen te kijken. 

Zet de kraan aan. En gil het bijna uit.

IJskoud water.

Ik verkil tot op het bot. En toch, het is een douche. Weg 

met het vuil en de vernederingen. Ik schrob alles van me af.

‘Opschieten. Plaatsmaken.’

De bewaakster heeft het tegen mij. De rest is al onder de 

douche uit. Ze staan wat verderop met hun kleren in de 

handen, nog nadruipend van het water.

Geen handdoeken, begrijp ik.

4328. Dochter van een 
zwarthemd
Bianca Mastenbroek, 
Eindhoven (tekst)
Peter-Paul Rauwerda, Heiloo 
(omslag)

Hardcover
Vanaf 14 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 352 bladzijden
NUR 284, 285, 242
ISBN 978 90 5116 910 2
Prijs ca. € 16,99
Tussentijdse aanbieding 
Verschijnt in april

www.biancamastenbroek.nl

Vanaf 8 april wordt Antjes 
verhaal uitgelicht in de  

Zapp-serie Oorlog-Stories!

• Feitelijke fictie: Bianca 
Mastenbroek interviewde 
de 93-jarige Antje Backx-
Buursma over haar leven

• De hoofdstukken spelen 
zich afwisselend in en vlak 
na de oorlog af

• Bianca won in 2019  
De Jonge Beckman- en de 
Thea Beckmanprijs voor 
Hendrick, de Hollandsche 
indiaan

• Historische Young Adult
• Aangrijpend verhaal dat 

iedereen gelezen moet 
hebben!

De 93-jarige Antje Backx-Buursma en Bianca Mastenbroek
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Ontroerend boek over 
alzheimer met veel 
media-aandacht!
Thema’s: mantelzorg, vader-dochterband, 
ziekte en gezondheid, liefde en (ver)zorgen, 
humor

De ziekte van Alzheimer staat erom bekend dat je 

elkaar langzaam kwijtraakt. Maar als de vader van 

Esmir van Wering de diagnose alzheimer krijgt (en zij 

de enige mantelzorgkandidaat is), heeft dit naast alle 

ellende en verdrietige momenten ook onverwacht 

positieve gevolgen die ze voor geen goud had willen 

missen. Door het mantelzorgen – haar wekelijkse 

vader-dochterdagen – krijgt ze alsnog de band met 

haar vader die ze in haar jeugd zo heeft gemist. 

Terwijl de alzheimer steeds meer vat op haar 

vader krijgt, leren ze elkaar steeds beter kennen én 

liefhebben. Dit zorgt niet alleen voor treurige en 

wrange situaties, maar ook voor talloze herkenbare, 

vrolijke en ontroerende momenten. 

Deze waardevolle ervaringen beschrijft Esmir in 

korte verhalen, die nu in deze bundel verzameld zijn. 

Een aantal verhalen verscheen eerder als column in 

het weekblad Vriendin.

Dit boek is de vierde titel van Esmir die bij Meander 

uitkomt. 
 

Met voorwoord door Gelukspsycholoog Josje Smeets. 

Kleine, intieme schetsjes die ontroeren en vertederen. Knap, hoe 
Esmir met humor pijnlijke momenten in het ziekteproces van 
haar vader lichter weet te maken.
- Vriendin Magazine

…Bij mijn ervaringen met de verschillende vormen van dementie 
heb ik gezien dat deze
rotziekte onverwacht mooie facetten kan hebben. Esmir laat in 
haar vertellingen glashelder zien dat dit proces niet alleen maar 
loodzwaar hoeft te zijn maar dat het ook veel ontroerende, 
liefdevolle en verhelderende momenten kan opleveren. En dat is 
geruststellend…
- Martine van Os, presentatrice Omroep MAX

Imprint voor 
volwassenen 
van De Vier 

Windstreken

Mijn vader, alzheimer en ik
Esmir van Wering (tekst)
Woonplaatsen: Amsterdam 
& Texel 

Hardcover
Formaat 15,5 x 23 cm
Omvang 96 bladzijden
NUR 401, 402, 243
ISBN 978 90 5019 122 7
Prijs ca. € 16,99
Tussentijdse aanbieding 
Verschijnt op 28 maart

Dit boek krijgt veel media-aandacht!

• Eind maart was Esmir te gast bij het tv-programma 
Tijd voor MAX

• Lezersactie in MAX Magazine
• Interviews in VRIJ magazine, Flair, twee Texelse 

kranten, het magazine van MantelzorgNL  en op 
LINDA.nl

• Publicatie in VROUW magazine
• Aandacht in Vriendin magazine (2x)
• En nog veel meer persaandacht!
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Prentenboeken
978 90 5116...
908 9 De mooiste vis van de zee gelooft niet alles – Pfister € 15,99
909 6 De mooiste vis van de zee en zijn vrienden. 
 Vijf verhalen over Regenboog – Pfister €  24,99
902 7 Vormen en patronen in de natuur – 
 Konečná/Sedláčková & Sekaninová €  15,99
904 1 Eenhoorns in het ziekenhuis – Aisato/Di Fiore €  16,99
897 6 Van klein tot groots: Charles Darwin – 
 Hoffmann/Sánchez Vegara €  14,99
896 9 Wat leeft er op het wad? – Czichy/Sokolowski €  16,99
900 3  Glutenvrije Guusje – Ruttan/Rayner  €  14,99
903 4 Hoe kweek je een eenhoorn? – Lenton/Morrisroe €  14,99
899 0  Kleine Bij zoekt bloemen – Souva  €  12,99
898 3  Ik ben een krokodil – Van Vliet/Van de Leur €  14,99

Pixiboeken 
978 90 5065… 
116 5 Pixi-serie 15: Natuur, 8 x 8 ex. €  63,36

Jeugdboeken
978 90 5116…
887 7  Dodo – Van den Kroonenberg €  14,99
910 2 4328. Dochter van een Zwarthemd – Mastenbroek €  16,99

Volwassenboek van Imprint Meander
978 90 5019...
122 7  Mijn vader, alzheimer en ik – Van Wering  €  16,99


