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Twinkel tovert een lach 
op je gezicht!
Thema’s: feeën, huisdieren, doorzetten

Het eerste, fonkelende boek over Twinkel was in 

no-time uitverkocht. We zijn dus blij u te kunnen 

melden dat er een herdruk van komt én dat er een 

tweede verhaal verschijnt over dit vrolijke feetje 

dat niet snel opgeeft.

Twinkel heeft altijd al een huisdier gewild. Eindelijk 

is ze oud genoeg om er een te krijgen. Maar een 

draakje is niet helemaal wat ze in gedachten had! 

Nadat ze samen heel veel geoefend hebben, lukt 

het Twinkel toch om haar ondeugende huisdier op 

tijd te temmen voor de Feeën Huisdieren Show.

Een serie voor iedereen die houdt van feeën, 

vriendschap en vooral: roze!

• Met glitters op het omslag en op de laatste pagina
• Van de auteur van de boeken over Angelina Ballerina
• In de Verenigde Staten is een musical van dit boek 

gemaakt

Twinkel temt een draak
Sarah Warburton (illustraties)
Katharine Holabird (tekst)

Vanaf 4 jaar
Vertaald door Mariella 
Manfré
Formaat 25,0 x 25,0 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 532 6
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in mei

2e druk!
Twinkel
ISBN 978 90 5116 400 8
Prijs € 14,50
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In verhalen kan alles
Thema’s: kracht, vriendschap, langdurig 
ziek zijn

Het lijkt eendje Lina heerlijk om buiten te ravotten, 

maar ze is al heel lang ziek en daardoor te zwak om 

mee te spelen. Ze ligt veel in bed. Gelukkig komt 

kikker Ferdi vaak bij haar op bezoek. 

Terwijl hij buiten speelt, bedenkt Lina de 

spannendste avonturen met haar vriendje in de 

hoofdrol. Ademloos luisteren Ferdi en de andere 

dieren naar haar. Lina mag er trots op zijn dat ze 

zulke mooie verhalen kan bedenken en vertellen!

Een prachtig verhaal over vriendschap en het 

vinden van je eigen kracht, bijzonder geschikt voor 

langdurig zieke kinderen.

Ook van Marcus Pfister, met 
dezelfde techniek:

Geluk is...
ISBN 978 90 5116 398 8
Prijs € 14,50

Je kunt meer dan je denkt
Marcus Pfister  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Hedi de Zanger
Formaat 22 x 28 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 557 9
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in mei

Jack in het regenwoud
ISBN 978 90 5116 137 3
Prijs € 13,95

4 5



Wie de kroon vindt, 
mag hem opzetten
Thema’s: macht, toeval, arrogantie

De wind blaast een blauwe kroon naar Lodewijk en 

als hij deze opzet voelt hij zich meteen heel anders, 

bijzonder. Voorbij is het grazen in de wei, vanaf nu 

is hij Lodewijk I, koning der schapen!

Lodewijk neemt zijn taak serieus: hij spreekt zijn 

onderdanen toe, laat ze in de schapenpas lopen en 

tolereert alleen de mooiste schapen in zijn buurt. 

Maar als een storm de kroon wegblaast, is hij weer 

gewoon Lodewijk... 

Bij wie zou de kroon nu terechtkomen?

Een prentenboek dat jong en oud aan het 

lachen zal maken, maar ook als basis kan dienen 

voor een gesprek over bijvoorbeeld pesten en 

machtsspelletjes.

Uit het juryrapport van de Prix Landernau Album 
Jeunesse 2014:
Dit boek is grappig, intelligent, filosofisch, poëtisch, politiek, 
kritisch, mooi, oneindig en uniek. Eenvoudig, maar absoluut 
briljant!

Lodewijk I,  
koning der schapen
Olivier Tallec  
(tekst en illustraties)

Vanaf 5 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 24,3 x 28,0 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 551 7
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in juni

Nog een prentenboek over 
schapen, met beschrijving 
van hoe van schapenwol 
garen wordt gemaakt:

Schaapje, schaapje,  
heb je mooie wol?
ISBN 978 90 5116 117 5
Prijs € 13,95
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Oma leeft voort...
Thema’s: fantasie, bouwen, dood, 
herinneringen

Hoe houd je je oma levend als zij er niet meer 

is? Daarover gaat dit fantasievolle prentenboek 

met prachtig gedetailleerde illustraties van David 

Litchfield. Door te doen zoals oma je heeft geleerd, 

lijkt het alsof ze nog heel dichtbij is. 

Brams oma is architect geweest en heeft de 

mooiste gebouwen gemaakt. Maar geen van die 

gebouwen is zo mooi als het huis dat zij voor Bram 

wil bouwen. 

Als zijn oma overlijdt, vindt Bram in de schuur 

allerlei bouwmaterialen en hij besluit haar in 

het groot na te maken. Tot zijn verbazing komt 

ze tot leven! De oma neemt hem mee op een 

avontuurlijke reis naar het onafgemaakte huis dat 

voor hen samen bedoeld was. Daar blijkt dat zij 

precies het ontbrekende stuk is. 

Het huis van oma  
David Litchfield (illustraties)
Ross Montgomery (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 25 x 25 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 552 4
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in mei

Ook geïllustreerd door 
David Litchfield:

De beer en de piano
ISBN 978 90 5116 469 5
Prijs € 14,50

• Past in het thema van de Kinderboekenweek
• Van de illustrator van De beer en de piano, 

winnaar van de Waterstones Children’s 
Book Prize 2016 en genomineerd voor de 
Cambridgeshire Libraries Children’s Picture 
Book Award 2016.
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Verhalen over het 
bizarre leven van opa
Thema’s: verhalen, vroeger, familie

Opa’s hebben al veel meegemaakt in hun 

leven en kunnen daarover vaak de mooiste 

verhalen vertellen. Dat geldt zeker voor opa 

Smoezel, die wel meer dan 700 jaar oud is en 

inmiddels een heleboel bijzondere avonturen 

heeft beleefd. Vol vuur vertelt hij bijvoorbeeld 

aan de smoezelkinderen over de tijd dat hij 

astronautsmoezel was, en  diepzeeduiksmoezel. 

Hij hoopt dat ze ervan in slaap vallen zodat hij zelf 

rustig kan slapen, maar of dat zal lukken?

• Past in het thema van de Kinderboekenweek
• Gratis kleurplaten en lesideeën te downloaden via  

www.vierwindstreken.com
• Leerzame digibordles verkrijgbaar via Kleuteruniversiteit De knotsgekke avonturen 

van opa Smoezel
Erhard Dietl  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Hedi de Zanger
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 461 9
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in mei
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Gratis boek voor uw 
voorleesmiddag
Wilt u een topvoorleesmiddag in uw boekhandel? 

Met een boek over de knotsgekke Smoezels gaat dat 

zeker lukken! 

Om u op weg te helpen ontvangt u van De 

Vier Windstreken een gratis promotiepakket – 

inclusief boek naar keuze, schetenkussen, slingers, 

ballonnen, kleurplaat en spelsuggesties. Een glas 

groene limonade maakt het feest voor de kinderen 

compleet. Laat onze vertegenwoordiger weten 

wanneer u een smoezelmiddag gaat organiseren en 

wij sturen u het promotiepakket toe. 

Wilt u artikelen van de Smoezels om de middag 

verder aan te kleden? Op alle boeken ontvangt u 

stinkend veel korting:

2 exemplaren – 43 procent

4 exemplaren – 44 procent

6 exemplaren – 45 procent

De aanbieding geldt alleen als u via onze 

vertegenwoordiger bestelt.

Pluche Vuurkontje
ISBN 978 90 5116 357 5
Prijs € 12,50 netto excl. btw
Levering via de uitgeverij

Handpop Smoezel
ISBN 978 90 5116 356 8
Prijs € 12,50 netto excl. btw
Levering via de uitgeverij

Plastic tassen De Smoezels, 
500 ex.
ISBN 978 90 5116 371 1
Prijs € 79,50 netto excl. btw

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

De Smoezels zijn samen sterk (AVI E3)
ISBN 978 90 5116 405 3
Prijs € 8,95

De Smoezels gaan naar schoolISBN 978 90 5116 387 2
Prijs € 14,50

De Smoezels vieren een verjaardagISBN 978 90 5116 237 0
Prijs € 14,50

De Smoezels en de nieuwe oppas

ISBN 978 90 5116 302 5

Prijs € 14,50
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Jong en oud vinden elkaar in deze prentenboeken 
van De Vier Windstreken. Het (voor)lezen ervan 
houdt iedereen jong!

ACTIE
Per titel krijgt u een aantrekkelijke staffelkorting:

2 exemplaren – 43 procent

4 exemplaren – 44 procent

6 exemplaren – 45 procent

De aanbieding geldt alleen als u via onze 

vertegenwoordiger bestelt.

Als Nada, een vriendin van Luuk, 
zes weken naar Marokko gaat, 
bedenkt de opa van Luuk een 
grap. Luuk moet doen alsof hij 
met het busje meegaat. Maar... 
de auto stopt niet meer!

AVI M4

De Smoezels gaan naar school
ISBN 978 90 5116 387 2
Prijs € 14,50

Oma Smoezel valt in voor de 
kleuterjuf. Met moddergooien 
en kruiwagen tillen geeft ze 
wel heel bijzondere lessen. Dat 
wordt een smoezelige boel!

Heidi
ISBN 978 90 5116 108 3
Prijs € 14,95

Het beroemde, klassieke 
verhaal over het weeskind 
Heidi dat bij haar opa in de 
bergen gaat wonen. Met 
sfeervolle illustraties van Maja 
Dusíková.

Kobe maakt een museum
ISBN 978 90 5116 984 3
Prijs € 14,95

Kobe verzamelt op elke 
zoektochtdag méér spullen. 
Wat kan hij daar nu mee 
doen? Zijn oma weet raad: 
een museum beginnen en 
daarna recyclen.

Lena & Leentje
ISBN 978 90 5116 251 6
Prijs € 14,50

Als Leentje op bezoek gaat bij 
oma Lena, doen ze altijd leuke 
dingen. Ze zijn dol op elkaar! 
En daar verandert niets aan als 
ze ouder worden.

Taart voor iedereen!
ISBN 978 90 5579 882 7
Prijs € 13,95

Oma Kat heeft een heerlijke 
appeltaart gebakken. Als ze een  
dutje doet, snoept oma Muis ervan. En 
als die een dutje doet, komt oma Mier 
langs. De volgende dag bakken ze met 
z’n allen een taart.

Angelina Ballerina. De grote 
verjaardagsvoorstelling
ISBN 978 90 5116 132 8
Prijs € 19,95

Oma is jarig en Angelina Ballerina 
verrast haar met een spetterend 
verjaardagsoptreden. Met het 
uitklapbare theater achterin, de 
aankleedfiguurtjes en stickers kun 
je je eigen voorstelling maken.

Met het busje mee!
ISBN 978 90 5116 442 8
Prijs € 8,95
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Geen woorden, 
maar daden
Thema’s: fantasie, in jezelf geloven, stad

Bas is verhuisd naar de stad waar Ella al heel lang 

woont. Allebei vinden ze de stad maar grijs, en vol, 

en recht, en vooral SAAI! En waarom zou het er zo 

uit moeten zien? Er zijn toch miljoenen kleuren en 

biljoenen vormen? 

Ella en Bas besluiten een stad te ontwerpen 

zoals zij die graag zien, met veel bochten, 

geheime bergplaatsen en mooie pleinen. Van 

gebruiksvoorwerpen maken ze vervolgens een 

schaalmodel dat ze laten zien aan de medewerkers 

van de gemeente. Die kunnen toch geen nee 

zeggen tegen de uitvoering van hun prachtige 

ontwerp?

• Hoopvol verhaal dat de fantasie van jong en oud zal 
prikkelen: hoe ziet de ideale stad eruit?

• Van de maker van Kobe maakt een museum (kerntitel 
Kinderboekenweek 2015)

• Landelijke wedstrijd voor scholen 'Bouw je eigen stad'

Ook van Åshild Kanstad 
Johnsen:

Kobe maakt een museum
ISBN 978 90 5116 984 3
Prijs € 14,95

Ella en Bas bouwen een stad
Åshild Kanstad Johnsen  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Paula Stevens
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 553 1
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in juni
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Help de bij!
Thema’s: bijen, natuur, beschermen

Dit tekstloze prentenboek laat prachtig zien hoe 

een bij bijdraagt aan een groene omgeving én hoe 

wij de bij daarbij kunnen helpen.

Een meisje dat in de stad woont schrikt als een bij 

door haar raam naar binnen vliegt. Ze vangt hem 

en besluit voor hem te zorgen. De bij heeft het 

zo goed bij haar dat hij steeds groter wordt. Toch 

mist hij de natuur, en dus gaan ze op zoek naar 

een plek met bloemen om zaadjes te verzamelen. 

Tijdens hun terugtocht naar de stad verspreiden 

ze die. En ja hoor: het volgende jaar groeit en 

bloeit er veel meer in de stad!

• Tekstloos prentenboek
• Achterin staan tips hoe je heel eenvoudig 

 zelf de bijen kunt helpen

Blij met een bij
Alison Jay (tekst en 
illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 24,5 x 24,5 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 529 6
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in mei
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Kiekeboe! is Boekstart 
Babyboekje 2016!
U heeft het vast al gehoord. Toch willen we u 

nogmaals vertellen hoe trots we zijn dat het 

flapjesboek Kiekeboe! door het publiek is verkozen 

tot BoekStart Babyboekje 2016. 

Met de verkiezing van Het BoekStart Babyboekje 

wil BoekStart ouders en medewerkers van de 

kinderopvang een leidraad bieden bij het kiezen 

van goede babyboekjes. Om dit nog gemakkelijker 

te maken hebben we Kiekeboe! voorzien van een 

opvallende sticker. Zo zien uw klanten meteen dat 

ze iets goeds in handen hebben. 

Een topper om standaard op voorraad te hebben!

En via onze vertegenwoordigster verkrijgbaar met 

de 3-6-9-regeling (43%-44%-45% korting).

Belangrijke herdrukken

  2e druk

Twinkel
Sarah Warburton (illustraties)
Katharine Holabird (tekst)

ISBN 978 90 5116 400 8
Prijs € 14,50
Verschijnt in april

Kleine IJsbeer. Vijf avonturen 
met Lars
Hans de Beer (tekst en 
illustraties)

ISBN 978 90 5116 235 6
Prijs € 19,95
Verschijnt in juni

Kleine IJsbeer, waar ga je 
naartoe?
Hans de Beer (tekst en 
illustraties)

ISBN 978 90 5579 098 2
Prijs € 13,95
Verschijnt in juni

Herziene, fris vormgegeven versie van het tweede verhaal over 
Kleine IJsbeer. Hierin komt hij terecht in een vissersnet. Het schip 
dat hem opvist neemt hem mee naar een grote stad, maar Lars wil 
dolgraag terug naar de schone, witte Noordpool.

Beleef samen met Kleine IJsbeer vrolijke en spannende avonturen. In 
deze bundel zijn vijf verhalen over Lars en zijn vriendjes verzameld. 
Goed voor urenlang (voor)leesplezier!

Twinkel kan niet wachten tot ze net zo goed is in toveren als alle 
grote feeën. Maar Twinkel vergeet de magische woorden steeds en 
haar spreuken lopen helemaal in de soep!

**** Een boek om meteen in je hart te sluiten. – Trotsemoeders.nl

 4e druk

 8e druk
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Weten de paarden of de 
koeien waar mama is?
Thema’s: tellen, boerderijdieren, 
zoektocht

De illustraties van bekroond illustrator Christopher 

Wormell geven dit prachtige telboek een nostalgisch 

uiterlijk dat tegenwoordig helemaal hip is. Heel 

knap weet hij met dikke zwarte lijnen beweging 

en emoties mee te geven aan de boerderijdieren. 

Tellen op de boerderij is een lust voor het oog, heel 

functioneel én bevat een eenvoudig verhaal over een 

kuiken dat een reis over het erf maakt, op zoek naar 

zijn moeder. 

• Een klassieker in de Verenigde Staten
• Achterin staan de cijfers nog eens op een rij, met 

afbeelding van evenzoveel dieren
• Wormell won een Leespluim voor Een bos vol enge wilde 

beesten (Gottmer)

Elegante houtsnedes laten dit eenvoudige telboek ver boven de 
andere uitsteken. Wie zegt dat beeldende kunst en boeken voor 
kleuters niet hand in hand kunnen gaan? – Publisher’s Weekly

Een van de tien best geïllustreerde prentenboeken van 1993 –  
The New York Times Book Review

Meer leuke telboeken:

Hooggeëerd publiek!
ISBN 978 90 5116 300 1
Prijs € 13,95

Dieren tellen, pop-upboek
ISBN 978 90 5116 255 4
Prijs € 13,95

Tellen op de boerderij
Christopher Wormell 
(illustraties)
Kate Green (tekst)

Vanaf 2 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 23,6 x 23,6 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 228, 272
ISBN 978 90 5116 554 8
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in juni
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Herkenbaar: als 
kinderen het juiste 
woord niet weten
Thema’s: verdriet, ballon

Het eerste verhaal over het uiltje dat niet kan 

ophouden met huilen (Waarom huil je, kleine uil?) 

was een regelrechte hit. Nu verschijnt er een 

tweede, minstens zo’n vertederend en herkenbaar 

avontuur over hem.

De kleine uil heeft groot verdriet: zijn mooie rode 

boem is weg! Maar wat is een boem? Als hij het 

probeert uit te leggen aan de andere dieren, heeft 

iedereen er een ander idee over, maar niemand 

kan de kleine uil helpen. Tot de raaf hen wijst op 

een rode ballon die vastzit in een boom. De boem 

van kleine uil! Enthousiast vliegt het uiltje eropaf 

en... BOEM! “Nog een keer!” roept hij daarna 

enthousiast.

Een troostrijk, grappig prentenboek voor alle 

kinderen van wie de ballon stukgaat: je kunt ervan 

schrikken, maar je kunt er ook om lachen!

Kleine uil en de boem
Philippe Goossens 
(illustraties)
Paul Friester (tekst)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 22,2 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 272, 273
ISBN 978 90 5116 555 5
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in juni

Waarom huil je, kleine uil? 
is nog leverbaar in:

Display Grote avonturen 
in het klein, 4 x 5 ex.
ISBN 978 90 5116 479 4
Prijs € 139,00

Standaard met 50% korting 
te bestellen via CB Online.
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Bestel ze nu: 
draagtassen met 
naamopdruk 
Jong en oud zijn dol op De mooiste vis van de 

zee, al bijna 25 jaar lang. Voor een leuke tas met 

Regenboog hebben uw klanten zeker een kleine 

bijdrage over. Daarom staat hij dit jaar op de plastic 

tassen met gratis logo- of naamopdruk. 

U kunt ze vanaf nu tot 1 juni 2016 weer bestellen bij 

De Vier Windstreken. U ontvangt de tassen voor de 

Kinderboekenweek, zodat uw verkopen er dan nog 

feestelijker uitzien.

Op beide zijden van de tassen staat dezelfde 

afbeelding van De mooiste vis van de zee. Uw 

naam of logo wordt er in zwart op gedrukt.

De tassen worden milieuvriendelijk geproduceerd. 

Ze zijn gemaakt van 100% recyclebaar 

polyethyleenfolie, zijn chloor- en zwavelvrij en 

bedrukt met milieuvriendelijke inkt op waterbasis.

Veel boekhandels en bibliotheken bestellen elk jaar 

onze herkenbare tassen. Bent u ook enthousiast 

geworden? Neem dan vóór 1 juni contact op met 

onze vertegenwoordiger.

Plastic tassen De mooiste vis van 
de zee, 500 ex.
Marcus Pfister

Formaat 35 x 45 x 10 cm
ISBN 978 90 5116 558 6
Prijs ca. € 85,00  
(nettoprijs excl. btw)
Levering in augustus
Met gratis logo- of naamopdruk 
(in zwart) is de minimale afname 
1000 ex.
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Duik mee de diepte in!
Thema’s: zee, vissen, duiken

De onderwaterwereld neemt je mee op een 

spectaculaire reis onder water. Tot welke diepte 

kun je duiken met een basisuitrusting en met 

welke materialen kun je tot de donkerste delen 

van de diepzee komen? Welke vissen leven op 

hoeveel meter onder de oppervlakte en wat zijn 

hun kenmerken? 

Een bijzonder vormgegeven kartonnen 

non-fictieboek dat jonge ontdekkers heel veel leert 

over de diepe zeeën en oceanen.

• De eerste vier pagina’s zijn uitgesneden en vormen een 
3D-duikhelm

• Met natuurgetrouwe tekeningen van de 
onderwaterwereld

Op de volgende bladzijden 
vindt u nog zo’n verrassend 
non-fictieboek van karton!

De onderwaterwereld
Tomáš Tůma (tekst en 
illustraties)

Vanaf 5 jaar 
Vertaald door Mariella 
Manfré
Formaat 19,0 x 19,0 cm
Omvang 24 bladzijden
NUR 223
ISBN 978 90 5116 531 9
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in mei
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Hoe word je een echte 
piraat?
Thema’s: piratenleven, schatzoeken

Linke Luuk heeft de schatkaart van Hinkende Hugo 

in handen gekregen en daagt je uit om de schat 

te vinden. Maar dat kan alleen een echte piraat! 

Gelukkig vertelt hij in dit stevige non-fictieboek 

wat je daarvoor moet doen: welke kleding je 

hoort te dragen, welke wapens er zijn, hoe je je 

bemanning moet kiezen en wat de piratenregels 

zijn. 

Een van de belangrijkste dingen die jonge piraten in 

spe zullen leren is dat een piraat je nooit, maar dan 

ook nooit, een schatkaart cadeau zal doen!

• De eerste twee pagina’s zijn uitgesneden en vormen  
een 3D-schedel van een piraat

• Grappige tekst die je van alles leert over het 
piratenleven

De schat van Hinkende Hugo
Pavla Kleinová  
(tekst en illustraties)

Vanaf 5 jaar 
Vertaald door Mariella Manfré
Formaat 19,0 x 19,0 cm
Omvang 20 bladzijden
NUR 212
ISBN 978 90 5116 530 2
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in mei
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Een kleine hond met 
grote daden
Thema’s: honden, moed, gedrag

Voor alle hondenliefhebbers heeft Theo Meijer 

(Mijn vader is een dredhoofd) Spes geschreven, een 

avontuurlijk verhaal dat grotendeels wordt verteld 

vanuit het perspectief van het slimme hondje 

Spes. Door zijn ogen krijgt de lezer een kijkje in 

de hondenwereld. Leuke bijkomstigheid is dat je 

iets leert over het gedrag van honden. De auteur 

heeft hierbij advies gekregen van de Martin Gaus 

Geleide- & Hulphondenschool.

Als een vriend van Spes bedreigd wordt door 

de grote dobermann Renner, schiet Spes hem 

meteen te hulp. Maar daarmee haalt hij zich heel 

wat meer op de hals dan alleen de woede van 

Renner! Hij krijgt namelijk ook te maken met 

diens baas Ruigpoot, die in verdovende middelen 

handelt. Door de goede neus van Spes en de 

opmerkzaamheid van Eva, de oud-stagiaire van zijn 

baasje die dierenarts was, komt de politie op het 

spoor van de drugsbende. 

• Origineel perspectief: geschreven vanuit een hond
• Hardcover
• Leesexemplaar en poster op aanvraag
• Ook verkrijgbaar als e-book

Over Mijn vader is een dredhoofd:
Heerlijk geschreven, leuke verrassing aan het eind en het komt 
goed. – Anny, Nieuwenhuis Boek en Buro

Een vlot verteld verhaal. – Pluizer.be

Het was duidelijk dat hij deze honden niet eerder had gezien, wel 

had hij hun zelfverzekerde geur geroken. Keizer was het dus niet, 

concludeerde Spes, hoewel de grote, slanke hond verdraaid veel op 

hem leek. Het was in ieder geval ook een dobermann. 

De bullterriër, iets groter dan Spes maar een stuk breder gebouwd, 

liep zelfverzekerd op hem af, de oren recht omhoog, de ogen strak 

op hem gericht. Op enkele meters van Spes vandaan hield hij 

stil en keek rustig om zich heen, alsof hij aan alle andere honden 

wilde laten weten dat ze uit de buurt moesten blijven van de 

aanstaande slachtpartij. 

Spes voelde zich misselijk worden, maar hij onderdrukte zijn 

opkomende angst. Als een andere hond je angst ruikt dan ben je 

er geweest, zoveel had hij in zijn leven wel geleerd. Wat moest hij 

doen? Afwachten? Vluchten? Zich onderdanig tonen? In een flits 

nam hij een besluit.

Spes. Het leven door de 
ogen van een hond
Theo Meijer

Hardcover
Vanaf 10 jaar 
Formaat 15,0 x 21,5 cm
Omvang ca. 164 bladzijden
NUR 283
ISBN 978 90 5116 556 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni

www.theomeijer.com
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De macht van de 
Heerseres wankelt...
Thema’s: magie, piraten, reizen

Van alle kanten horen we dat er met smart wordt 

gewacht op het derde deel van de kronieken van de 

Zeven Eilanden, over Lezer Raben, Elementaliste 

Calli en vele piraten, machtswellustelingen en 

magische wezens. Goed nieuws voor deze fans: 

deze zomer verschijnt Drakensteen. En later volgen 

er nog meer!

Raben en Calli vergezellen Nayari naar haar 

geboortegrond. Maar ook hier heeft iemand de 

macht overgenomen met behulp van magische 

krachten, net als de Dwingers via hun leidstenen 

de heerschappij in het Rijk van de Zeven Eilanden 

willen overnemen van Heerseres Shintelle.

Zij en de monnik Himmondar hopen de Dwingers 

te kunnen verslaan met een leger van vermengde 

wezens en gaan onverminderd door met het maken 

ervan. De heksenformule die ze hiervoor gebruiken 

is echter niet compleet, waardoor de mengwezens 

monsters worden.

Alle hoop op rust in het Rijk van de Zeven Eilanden 

is gevestigd op de voormalige erfjonker Enzor. 

Als hij bij de burcht arriveert met een klein leger 

getrouwen, komen Dwingers, vogelheksen en de 

Heersers van Kir tot een spectaculaire confrontatie.

Top- top- top- topauteur! – Menno, Boekhandel Voorhoeve

Grappig dat je als volwassene nog zo kunt genieten van een 
jeugdboek. – Christina, Bouwman Boeken

ACTIE
Bij aanschaf van alle drie de delen ontvangt u 

45% korting!

De kronieken van de Zeven 
Eilanden: Drakensteen
Mariëtte Aerts

Paperback
Vanaf 12 jaar 
Formaat 15,0 x 21,5 cm
Omvang ca. 384 bladzijden
NUR 283, 284
ISBN 978 90 5116 528 9
Prijs ca. € 15,95
Verschijnt in juni

www.marietteaerts.nl

De Oude Magie (boek 2)
ISBN 978 90 5116 403 9
Prijs € 15,95

De Heersers van Kir (boek 1)
ISBN 978 90 5116 359 9
Prijs € 15,95

• Paperback
• Leesexemplaar en 

poster op aanvraag
• Ook verkrijgbaar als 

e-book
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Zomer 2016
Prentenboeken
978 90 5116...
532 6 Twinkel temt een draak – Warburton/Holabird € 14,50
557 9 Je kunt meer dan je denkt – Pfister  € 14,50
551 7 Lodewijk I, koning der schapen – Tallec € 14,50
552 4 Het huis van oma – Litchfield/Montgomery € 14,50
461 9 De knotsgekke avonturen van opa Smoezel – Dietl € 14,50
553 1 Ella en Bas bouwen een stad – Kanstad Johnsen € 14,50
529 6 Blij met een bij – Jay € 14,50
554 8 Tellen op de boerderij – Wormell/Green € 14,50
555 5 Kleine uil en de boem – Goossens/Friester € 14,50
531 9 De onderwaterwereld – Tůma € 12,95
530 2 De schat van Hinkende Hugo – Kleinová € 12,95

Jeugdboeken
978 90 5116...
556 2 Spes – Meijer € 14,95
528 9 De kronieken van de Zeven Eilanden: Drakensteen – Aerts € 15,95

Herdrukken
978 90 5116...
400 8 Twinkel – Warburton/Holabird € 14,50
235 6 Kleine IJsbeer. Vijf avonturen met Lars – De Beer € 19,95
978 90 5579...
098 2 Kleine IJsbeer, waar ga je naartoe? – De Beer € 13,95

Special
978 90 5116...
558 6 Plastic tassen De mooiste vis van de zee, 500 ex. € 85,00
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