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V R E ED

Een simpel verhaal  
met sterke boodschap
Thema’s: vrede, vriendschap, 
dierenwelzijn

Nu er oorlog is in Oekraïne, is het extra 

belangrijk om de boodschap van vrede te 

verspreiden. 

Vrede, peace of rahu – zo veel woorden als 

er in verschillende landen voor zijn, zo veel 

mogelijkheden zijn er om vrede te creëren in 

het dagelijks leven. Het zijn vaak de kleine 

daden die een groot verschil maken, zoals 

een simpel “hallo” of het juist uitspreken van  

de naam van je vriend of vriendin. Maar ook: 

meer geven dan nemen en sorry zeggen.

Dit prentenboek geeft een inspirerende blik  

op onze kleurrijke wereld, waarin kleine  

daden een GROOT effect kunnen hebben. 

• Kleurrijke, krachtige illustraties

• Met uitklapbare eindpagina!

GI-GA-GROEN!

Vrede
Estelí Meza (illustraties)
Baptiste Paul &  
Miranda Paul (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door M. E. Ander
Formaat 21,5 x 28 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 920 1
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september
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De dubbeldierentuin
Thema’s: dieren, fantasie

Kai en zijn vader gaan naar de dierentuin. De 

voorpret begint al bij het opstaan en ook tijdens 

de reis ernaartoe bespreken vader en zoon welke 

dieren ze allemaal zullen zien: een neushoornvogel, 

ezelspinguïn, zebravink, vogelspin, tijgerhaai, 

vosaap, beervlinder en bigkikker. Kai ziet de dieren 

helemaal voor zich in zijn fantasie.

Als ze aan het eind van het boek in de dierentuin 

zijn, ontdekt Kai dat de dieren er anders uitzien dan 

‘zijn’ dieren en neemt hij zijn vader mee naar ‘zijn’ 

dierentuin. 

• De dieren uit dit prentenboek bestaan allemaal echt. 
Hun namen zijn samengesteld uit twee bestaande 
dierennamen. 

• Op de een-na-laatste spread zijn de werkelijke dieren  
te zien. Op alle overige illustraties bewonder je de 
dieren zoals Kai ze ziet.

• Dit prentenboek is een ode aan de grenzeloze 
verbeeldingskracht van kinderen

• Het verhaal nodigt uit tot fantaseren en tekenen

GI-GA-GROEN!

Marlies Verhelst (Spijkenisse) 
schrijft sinds 2009 kinder- 
en jeugdboeken. Daarnaast 
bezoekt ze verschillende 
scholen. In haar lessen 
helpt ze de leerlingen om 
hun verhalen op papier te 
zetten. Ze is al jaren actief 
als Schoolschrijver. Daarvoor 
gaf ze les als docente 
Nederlands in het middelbaar 
onderwijs. Van Bigkikker 
tot Neushoornvogel is haar 
eerste boek voor De Vier 
Windstreken.

Jenny Bakker (Deventer) heeft illustratieve 
vormgeving gestudeerd aan de kunstacademie 

en heeft al vele boeken bij verschillende 
uitgeverijen op haar naam staan. Haar werk is 
ook in meerdere talen vertaald. Van Bigkikker 
tot Neushoornvogel is het eerste boek dat zij 

voor De Vier Windstreken maakte.

Van Bigkikker tot 
Neushoornvogel
Jenny Bakker (illustraties)
Marlies Verhelst (tekst)

Vanaf 4 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 883 9
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september
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Een groot en invloedrijk 
kunstenaar 
Thema’s: inspirerende man, geschiedenis, 
kunst, schilderen, biografie

Dit is het dertiende deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Van klein tot 

groots, en de derde man in onze reeks!

Al op jonge leeftijd was Pablo Picasso bezig met 

kunst. Zo kon hij eerder tekenen dan praten en 

zijn allereerste woord was ‘potlood’! Nadat hij 

verschillende technieken onder de knie had, wilde 

hij de wereld laten zien wat hij kon. Het leven van 

de kunstenaar was echter niet altijd gemakkelijk, 

soms was hij zo arm dat hij zijn eigen schilderijen 

moest verbranden om warm te blijven. Maar 

Picasso gaf zijn droom nooit op en groeide uit tot 

een invloedrijk kunstenaar.   

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!

Ineke van Nispen over Van klein tot groots. Frida Kahlo:
Net als de voorgaande deeltjes een prachtig prentenboek voor 
kinderen vanaf een jaar of vijf, maar ook volwassenen zullen 
genieten van de mooie illustraties. 

Van klein tot groots:  
Pablo Picasso
Teresa Bellón (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 932 4
Prijs € 14,99
Verschijnt in september 

• Dertiende deel in deze prachtserie
• Voor lezers van 6 tot 106!
• Met achterin foto’s en  

extra informatie over  
Pablo Picasso  

Ook over Picasso:

De jongen die picasso beet
ISBN 978 90 5116 248 6
Prijs € 13,99
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Andere 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, 4e 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

Van klein tot groots:  
Frida Kahlo, 4e 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

Van klein tot groots:  
Charles Darwin
ISBN 978 90 5116 897 6
Prijs € 14,99
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Deel 3 in mysterieuze 
graphic novel-serie
Thema’s: fantasie, waterwezens, natuur 

Krypto. Op open zee is het derde deel in de 

spannende graphic novel-serie Krypto. Auteur 

en illustrator Hans Jørgen Sandnes maakt deze 

boeken speciaal voor minder goede lezers. Om ze te 

motiveren telkens weer tóch de pagina om te slaan 

en ze nieuwsgierig te maken naar de rest van het 

verhaal.

Als Orelia met haar biologische moeder bijpraat 

bij een café wordt haar boek over zeemonsters 

gestolen! Het enige dat Orelia goed kan zien van 

de dief is een tatoeage van een slang. Wanneer 

Orelia haar verhaal vertelt aan haar vriend Bern, 

denkt hij dat diezelfde vrouw hem een dag eerder 

heeft opgezocht. Ze komen erachter dat zij iets 

met het boorplatform (uit boek 2) te maken heeft 

en besluiten haar op te zoeken. Eenmaal bij het 

platform aangekomen weigert de vrouw Orelia’s 

boek terug te geven. Dan duikt er een reusachtig, 

nieuw zeemonster op: een Kameleonus! De vrouw 

raakt gewond en belandt in het water, maar 

gelukkig zijn Orelia en Bern er om haar te redden. 

Orelia komt erachter dat de vrouw veel afweet van 

zeemonsters en dat er verderop een eiland ligt, 

genaamd Krypto…

GI-GA-GROEN!

Krypto. Op open zee
Hans Jørgen Sandnes  
(tekst en illustraties)

Vanaf 9 jaar 
Hardcover
Vertaald door Lammie  
Post-Oostenbrink
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 128 bladzijden
NUR 282, 283 
ISBN 978 90 5116 918 8
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september

Deel 1
Krypto. De duistere diepte 
ISBN 978 90 5116 838 9
€ 14,99

Deel 2
Krypto. De orkaan 
ISBN 978 90 5116 885 3
€ 14,99

•  Derde deel van een succesvolle 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
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Een Nederlands – 
Oekraïense uitgave  
van Kleine IJsbeer 
Thema’s: verdwaald zijn, je thuis voelen, 
vriendschap

De Vier Windstreken wil dat lezers uit alle 

windstreken van boeken kunnen genieten. Met 

deze tweetalige uitgave hopen we lezers van de 

Nederlandse én Oekraïense taal met elkaar te 

kunnen verbinden. Om die reden schenken we 

een deel van de oplage dan ook aan Oekraïense 

kinderen. 

Kleine ijsbeer Lars drijft op een ijsschots weg uit 

zijn witte poolwereld. Hij komt in een land waar 

alles groen is. Hij ziet er planten en bloemen en 

ontmoet vreemde dieren. Wat een avontuur! Toch 

wil hij graag weer terug naar huis. Zijn nieuwe 

vriend Hippo het nijlpaard weet daar wel iets op. 

Uiteindelijk klimt Lars op de rug van een orka, die 

hem naar huis brengt. Zijn ouders zijn natuurlijk erg 

opgelucht dat hij weer thuis is en Lars vertelt hen 

mooie verhalen van zijn belevenissen.

• Een zonnig ijsberen-verhaal
• Met een nieuwe, frisse omslagillustratie!

TW
EE

TALIG PRENTENBO
EK

Nederlands  
-  

Oekraïens

Ook van Hans de Beer:

Kleine IJsbeer en de 
pandaberen
ISBN 978 90 5116 795 5
€ 14,99

Een ijsbeer in de tropen 
Nederlands-Oekraïens
Hans de Beer (tekst en 
illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Evgeni 
Vishnevski
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 925 6
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september
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Van vechthond  
tot vriend
Thema’s: honden,  
dierenmishandeling, dierenliefde

Toen onze uitgever Bob Markus op de Bologna 

boekenbeurs door een Oekraïense uitgever werd 

aangesproken, nam hij vrijwel meteen een beslissing: 

deze uitgeverij moeten we steunen. Hij kocht het 

enige boek aan dat de uitgever bij zich droeg: een 

jeugdboek over een gewonde, gedumpte vechthond 

die geadopteerd wordt en een beter bestaan krijgt. 

Het bleek een prachtig en emotioneel verhaal te  

zijn, geschreven vanuit het perspectief van honden. 

Een must read voor dierenliefhebbers. 

Spot is een vechthond. Een groot, oud, blind beest 

dat gewend is te vechten en fysiek gecorrigeerd te 

worden. Hij wordt gewond gevonden aan de kant 

van de weg door een lieve vrouw, Nina, en haar 

bulterriër Dottie. Hij moet enorm wennen aan de 

zachte aanrakingen die hij nooit gevoeld heeft en aan 

de andere hond die steeds wil spelen in plaats van 

vechten. Ook worstelt hij met het gevoel trouw te 

moeten blijven aan zijn oude baas.

Als de dierenarts Nina vertelt dat Spot met een 

oogoperatie zijn zicht weer terug kan krijgen, 

houdt ze een crowdfunding en kan Spot worden 

geopereerd. De bijzondere actie leidt tot een 

krantenartikel, dat gelezen wordt door Spots oude 

baas. Die dumpte hem omdat hij als blinde hond niet 

Vechten of vertrouwen?
Anastasiia Melnychenko 
(tekst)
Anja Havriljoek (illustraties)

Vanaf 8 jaar
Hardcover
Vertaald door Arie van der Ent
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 72 bladzijden
NUR 282, 283
ISBN 978 90 5116 922 5
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september

meer kon vechten, maar wil hem nu weer terug. Nina, 

Spot en Dottie weten de man echter te ontvluchten 

en Nina adopteert haar nieuwe vriend. En Spot weet 

na deze confrontatie heel goed aan wie hij voortaan 

trouw wil zijn; zijn lieve baasje Nina.

• Met sfeervolle, moderne 
illustraties

• Een hartverwarmend 
verhaal over dierenliefde
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Het wonder van 
de herfst
Thema’s: kastanje, natuur

Na het enorme succes van Het wonder van de appel 

en Het wonder van het ei is er een nieuw kartonnen 

kunstwerk dat een fascinerende blik in de natuur 

geeft.

De herfst komt eraan! Zie je hoe de blaadjes van 

kleur veranderen? De vrucht van de kastanjeboom 

groeit tot hij op de grond valt: een prachtig 

glanzende kastanje!

Dit wonder wordt mooi en begrijpelijk verbeeld 

in dit stevige kartonboek. Door schuiven en 

flappen zie je blaadjes verkleuren en naar beneden 

dwarrelen, een glanzend bruine kastanje uit zijn 

bolster vallen en vind je een egeltje verstopt onder 

de bladeren. Een prachtig boek voor kleine en grote 

natuurliefhebbers! 

• Stevig kartonboek om de natuur te beleven, ontdekken 
en herkennen

• Op elke pagina interactie door schuiven of flappen 
• Met afgeronde hoeken

GI-GA-GROEN!

Van dezelfde makers:

Het wonder van de appel, 
3e druk!
ISBN 978 90 5116 592 0
€ 13,99

Het wonder van de kastanje
Andreas Német (illustraties)
Hans-Christian Schmidt 
(tekst)

Vanaf 3 jaar 
Formaat 20 x 20 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271, 223
ISBN 978 90 5116 913 3
Prijs ca. € 13,99  
Verschijnt in september 
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Wat zou jij doen als je de 
baas van het land was?
Thema’s: land besturen, de baas zijn

Wat zou jij doen als je minister-president was? Vraag 

het een kind en je krijgt mooie, dromerige, geestige, 

eerlijke, maar ook radicale antwoorden!

Als ik minister-president was zou de stoep een 

trampoline zijn! Ik zou de zee vullen met speciaal 

water dat al het plastic zou opeten en voor altijd 

laten verdwijnen. Dan hebben de vissen, dolfijnen en 

walvissen een veel beter leven. En iedereen die niet meer 

blij is in zijn eigen land mag hier komen wonen. Op elke 

tafel zouden bergen koekjes liggen. Iedereen die een fiets 

wilde, zou een fiets krijgen en iedereen die een vriend 

wilde, zou er minstens twee krijgen.

In dit prentenboek vertelt een jongen hoe hij 

het land zou besturen. Het boek bevat lekker 

gekke, vrolijke ideeën, maar stipt ook moeilijkere 

onderwerpen aan zoals luchtvervuiling, plastic soep 

en vluchtelingenproblematiek. 

• Een speels maar kritisch prentenboek met wervelende, 
kleurrijke illustraties

• Mooi boek om in de klas over na te praten

Als ik minister-president was
Ella Okstad (illustraties)
Trygve Skaug (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Lammie Post-
Oostenbrink 
Formaat 25,5 x 28 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 931 7
Prijs ca. € 14,99  
Verschijnt in september 



Een zoektocht naar  
een nieuw thuis
Thema’s: sterrenbeeld, vriendschap, 
ruimtereis

Het kleine, oude huis in de stad wordt binnenkort 

afgebroken. Maar op zolder wonen nog een 

teddybeer en zijn vrienden. Ze zijn verdrietig dat ze 

hun huis kwijtraken. Waar moeten ze nu wonen?

De kleine beer kijkt naar de sterren en vraagt: 

“Grote Beer van de sterrennacht, waar moeten 

we naartoe?” Grote Beer hoort de vraag en stuurt 

Ruimtekip naar de aarde om te helpen. 

Ruimtekip landt op het dak van het oude huis en 

vertelt teddybeer en zijn vrienden dat er aan de 

sterrenhemel plaats is voor iedereen! De beren 

kunnen zich aansluiten bij het sterrenbeeld van 

Grote Beer, het hobbelpaard kan zich aansluiten 

bij het sterrenbeeld van het gevleugelde paard 

Pegasus en de houten trein mag rondjes rijden over 

de hele Melkweg. Zo vindt iedereen een woonplek 

tussen de sterren. 

• Voor kinderen een mooie eerste kennismaking  
met sterrenbeelden

SOS: Kleine Beer roept  
Grote Beer
Wahed Khakdan  
(illustraties)
KNISTER (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 23,5 x 28,7cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 917 1
Prijs ca. € 14,99  
Verschijnt in september 



Een stuntelig  
gesprek over seks
Thema’s: seksuele voorlichting, familie

Ieder kind zou goede seksuele voorlichting moeten 

krijgen, en met dit boek kan dat op een hilarische 

manier!

Papa en mama hebben een romantisch weekend 

gepland. Dat vindt Tiffany grappig. Tiffany heeft 

nog nooit een romantisch weekend gehad. Max 

ook niet. Maar hun grote zus Lisa is al zeventien 

en mag een romantisch weekend met haar vriend 

Justin hebben. Daarom wil papa over een lastig 

onderwerp praten. Alleen durft papa maar weinig 

uit te leggen en áls hij iets zegt heeft hij het over 

een pierlala en een je-weet-wel. Gelukkig grijpt 

tiener Lisa in. Zij weet allang álles wat je over seks 

moet weten en kan het haar familie dus haarfijn 

uitleggen. 

En waarom de buurman voortaan altijd moet 

grinniken als hij een stekker in het stopcontact 

steekt? Tja, dat moet je maar aan papa vragen…

• Belangrijk thema: seksuele voorlichting
• Een vrolijk familieboek met humorvolle illustraties

De dag dat papa over 
seks begon
Marc-Uwe Kling (tekst)
Astrid Henn (illustraties)

Vanaf 6 jaar 
Hardcover
Vertaald door Hedi de Zanger 
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 72 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 901 0
Prijs ca. € 12,99
Verschijnt in september
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Alles van De mooiste 
vis van de zee
Regenboog viert dit jaar zijn  
30e verjaardag!   

De mooiste vis van de zee 
33e 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, 
vingerpop, 3 ex. (€ 6,95 per stuk)
ISBN 978 90 5116 107 6
Prijs € 20,85

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 
viert Kerst, kartonboek 
ISBN 978 90 5116 804 4
Prijs € 11,99

De mooiste vis van de zee  
gelooft niet alles
ISBN 978 90 5116 908 9
Prijs € 15,99

De mooiste vis van de zee  
en zijn vrienden.  
Vijf verhalen over Regenboog
ISBN 978 90 5116 909 6
Prijs € 24,99

De mooiste vis van de zee zoekt 
zijn glinsterschub, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 070 3
Prijs € 14,99

De mooiste vis van de zee gaat 
lekker slapen, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 240 0
€ 15,99

NIEUW!

NIEUW!
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Meneer Leeuw  
draagt alle kleuren
Thema’s: onzekerheid, zijn wie je bent, 
dieren

Meneer Leeuw is ontevreden. Flink ontevreden 

zelfs. Vergeleken met de kleurrijke dieren in de 

jungle vindt hij zijn geelbruine vacht maar saai. In 

zijn ogen zijn geel en bruin niet de juiste kleuren 

voor de koning van alle dieren. Het is tijd voor 

verandering. Maar welke kleur zou hem staan?

Meneer Leeuw verft zijn vacht rood met besjes. 

Dan ziet hij helderblauw water, ook al zo’n 

mooie kleur! Hij drinkt het water, het rood wordt 

weggespoeld en dan ziet hij  dat geel en blauw 

vermengen en hem groen maken! Dat vindt hij al 

helemaal geen mooie kleur, dan ziet niemand hem 

tussen de bladeren. Hij besluit een plasje te doen, 

maar wordt dan kleurloos… Gelukkig ziet hij een 

regenboog, waar hij in duikt en als een bonte leeuw 

weer uit komt. Hij vindt zichzelf nu prachtig. Alleen 

blijkt niemand nu meer bang voor hem te zijn. En zo 

leert hij: het beste ben je als je gewoon jezelf blijft. 

• Een speelse manier om kinderen kennis te 
laten maken met het mengen van kleuren 
en het ontstaan van de regenboog

• Een kleurrijk, gek verhaal met  
mooie boodschap

• Na alle mooie kartonboeken  
is dit Nastja Holtfreters  
eerste prentenboek!

GI-GA-GROEN!

Meneer Leeuw wil kleur
Nastja Holtfreter  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Monique 
Berndes
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 929 4
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september

Meer van deze illustrator:

Mijn wereld vol woorden
ISBN 978 90 5116 868 6
Prijs € 14,50

26 27



Thema’s: 
Bijbelverhaal, 
liefde 

In Adam en Eva vertelt prijswinnend auteur Martin 

Baltscheit een wereldberoemd verhaal vol humor en 

los van de bijbelse context. God wordt niet benoemd, 

maar de tuin leeft en praat tegen Adam en Eva.  

Adam verveelt zich. Ook al woont hij in een prachtige 

tuin, waarin hij elk dier en elke plant een naam heeft 

gegeven. Hij is er de enige mens en dus voelt hij 

zich alleen. Tot op een dag Eva voor zijn neus staat. 

Een wezen zoals Adam nog nooit gezien heeft – zo 

sterk, grappig en slim. Samen vinden ze yoga uit, en 

mangosalades, en ze voelen voor het allereerst in 

de geschiedenis van de mensheid een heel speciaal 

gevoel: liefde. Dan komt de listige slang in het spel 

en hij verleidt Eva om een appel te verwerken in haar 

fruitsalade, waar zij en Adam daarna heerlijk van 

eten. Daarop gooit de tuin Adam en Eva eruit. En hun 

originele conclusie daarover is: “Ik denk dat hij ons 

heeft weggestuurd zodat we onze eigen tuin kunnen 

aanleggen.” En dat is precies wat Adam en Eva doen.

• Puntige, humorvolle tekst en grote, kleurige illustraties 
maken dit een toegankelijk verhaal voor jonge kinderen

GI-GA-GROEN!

Adam en Eva
Josephine Wolff (illustraties)
Martin Baltscheit (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21 x 26 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 224, 273, 274
ISBN 978 90 5116 927 0
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in september

’s Werelds oudste 
liefdesverhaal
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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. 

Vormen en patronen in de natuur
ISBN 978 90 5116 902 7
Prijs € 15,99

Op onze wereld stikt het van de stippen, 
strepen, golven, spiralen en andere patronen. 
Camouflagepatronen helpen dieren op te 
gaan in hun omgeving, terwijl dieren met een 
opvallende verschijning profiteren van hun 
uiterlijk als ze een liefje willen versieren of 
juist een vijand proberen te verjagen.

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’.

Van klein tot groots: Charles Darwin
ISBN 978 90 5116 897 6
Prijs € 14,99

Charles was als kind vaak buiten te vinden 
op het platteland, waar hij plantenzaadjes, 
bloemen en insecten verzamelde. Zijn 
fascinatie voor de natuur bracht hem aan 
boord van een schip waarmee hij een reis 
maakte die het wetenschappelijk denken 
voor altijd zou veranderen.

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!

Display Pixi-serie 15: Natuur
ISBN 978 90 5065 116 5
Prijs € 63,36 

Een Pixi-serie rond het 
Kinderboekenweek-thema natuur! In 
deze serie vind je onder andere non-fictie 
boekjes over het groeien van appels 
en de bouwkunsten van insecten. En 
het achtste boekje in deze serie is het 
resultaat van onze derde Pixi-Award!

Verschijnt in september
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Wie zit daarachter 
verstopt?
Thema’s: dieren, zoeken

Een nieuw kartonboek met doorkijkjes van  

Giuliano Ferri, de maker van onze toptitel Kiekeboe! 

Welke dieren zitten er achter de flappen verstopt? 

Klap de flappen open en ontdek wie zich verstopt 

achter de bamboe. En wie zit er achter die bladeren? 

Dit kartonboek zit vol leuke ontdekkingen en is het 

perfecte raadspel voor kleintjes. 

• Als je de flappen helemaal uitklapt, zie je een grote 
cirkelvormige illustratie! Eerder verschenen van 

dezelfde maker:

Camouflage
ISBN 978 90 5116 880 8
Prijs € 12,99

Kiekeboe!
ISBN 978 90 5116 391 9
Prijs € 13,99

Wie zit daarachter?
Giuliano Ferri  
(tekst en illustraties)

Vanaf 1 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 16,8 x 16,8 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 276, 271
ISBN 978 90 5116 926 3
Prijs ca. € 14.99 
Verschijnt in september

GI-GA-GROEN!



Sneeuw in de 
nachtmerriewinkel
Thema’s: grappige griezels, mysterie 
oplossen

Nina is enorm verbaasd als ze op haar werk 

aankomt: het sneeuwt! Maar het sneeuwt 

alleen binnen en boven de Nachtmerriewinkel, 

terwijl het in de rest van de stad herfst is. Samen 

met winkelgeest Pieter en Meneer Spoek, de 

winkeleigenaar, gaat ze op onderzoek uit in de 

winkel.  

Tijdens hun zoektocht komen ze Sticky de 

verschrikkelijke sneuman tegen. Ze denken dat hij 

de sneeuw verspreidt. Tot ze op het dak van de 

winkel een machine vinden die sneeuw uitspuwt. 

Nina komt erachter dat Okkie Topus (een inktvis 

die de winkelmascotte is) het plan heeft om de hele 

stad te bevriezen. Samen met Pieter krijgt ze het 

voor elkaar de machine uit te schakelen: ze stoppen 

Sticky in de pijp waar de sneeuw uitkomt (Sticky 

houdt namelijk van lekker krappe plekjes). Daardoor 

loopt de sneeuwmachine vast. De sneeuw verdwijnt 

en Sticky blijkt geen verschrikkelijke sneuman te 

zijn, maar het paarsblauwe monster dat onder het 

bed van Meneer Spoek leeft!

Deel 1 en 2 in de serie:

De Nachtmerriewinkel  
en het akelige jeukpoeder
ISBN 978 90 5116 784 9
Prijs € 10,99

De Nachtmerriewinkel  
en de verdwenen tanden
ISBN 978 90 5116 786 3
Prijs € 10,99

De Nachtmerriewinkel en de 
verschrikkelijke sneuman
Magdalena Hai (tekst)
Teemu Juhani (illustraties)

Vanaf 7 jaar 
Hardcover
Vertaald door Petri Hoogendijk
(voorlezen vanaf 6 jaar)
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 921 8
Prijs ca. € 10,99
Verschijnt in september

•  Dit is deel 3 uit de originele, succesvolle serie  
De Nachtmerriewinkel 

•  Ideaal nadat kinderen klaar zijn met AVI-lezen! 
•  Met binnenwerkillustraties in kleur 
•  Maffe karakters om verliefd op te worden

Rubén Rodriguez da Silva over de serie:
De boekjes lezen heel lekker door de grote letters en de 
illustraties maken er een vrolijke boel van. Heerlijk voor lezers 
die een beetje klaar zijn met AVI-boekjes.
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Verdwaald tijdens Kerst
Thema’s: avontuur, vriendschap, familie, 
je thuis voelen, raadsel

In dit vervolg op het succesvolle prentenboek 

Klaas de kat en het raadsel van Sinterklaas krijgt 

Klaas opnieuw een raadsel voor zijn kiezen. Op een 

winterse dag moet Klaas’ mand plaatsmaken voor 

een kerstboom. In dit geestige verhaal weet de 

lezer net iets meer dan Klaas, want zijn mand hoeft 

eigenlijk maar eventjes opzij om de kerstboom te 

versieren. Maar Klaas voelt zich niet meer welkom, 

en loopt weg. Per abuis belandt hij in de slee van de 

kerstman, die hem meeneemt ver weg van huis. 

Op zijn weg terug komt Klaas langs typische 

kerst-activiteiten, zoals de kerstmarkt en een 

schaatsbaan op het bevroren meer. Zijn huis is 

alleen nergens te bekennen. Stilletjes en moe 

kruipt hij weg in een hoekje bij een kerk en valt in 

slaap. Twee handen in witte handschoenen pakken 

hem op en nemen hem mee. Als Klaas ontwaakt 

is hij weer bij Mila en Max. Het is een raadsel hoe 

hij thuis is gekomen, maar wat maakt het ook uit. 

Vrolijk kerstfeest!

• Leuk voor de lezers: zij weten meer dan Klaas!
• Sfeervolle, gedetailleerde illustraties vol grapjes  

en verwijzingen naar het kerstverhaal, de  
kerstman en het eerdere deel over Klaas

Klaas de Kat verdwaalt  
met Kerst
Géwout Esselink (illustraties)
Barend Last & Anouk 
Overman (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 930 0
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september

Van dezelfde makers:

Klaas de kat en het raadsel 
van Sinterklaas, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 864 8
Prijs € 14,99

www.barendlast.com
www.devoorleeshoek.nl

Van de makers van:
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Een sprankelend 
kerstboek
Thema’s: Kerst, kerstman,  
gulheid, zorgzaamheid

Dit magische kerstprentenboek van David Litchfield 

gaat over de kerstman toen hij nog geen kerstman 

was, maar er al wel over droomde om cadeaus uit te 

delen aan alle kinderen op de wereld… 

Nicky werkt in de speelgoedwinkel van zijn drie 

ooms, de gebroeders Claus. Oom Hans maakt het 

speelgoed, oom Louis controleert of alles werkt en 

oom Levi zorgt voor… hm, hoe zeg je dat met een 

moeilijk woord? O ja: magie. Oom Levi voegt de 

magie toe.  Elk stuk speelgoed van de gebroeders 

Claus heeft die speciale fonkeling waardoor het 

precies het juiste kind vindt. 

Op een dag ziet Nicky kinderen voor de etalage 

staan. Ze komen niet binnen, maar rennen juist 

weg. Nicky achtervolgt ze en komt erachter dat ze 

allemaal bij elkaar wonen en geen geld hebben voor 

speelgoed. Op dat moment belooft hij dat hij al die 

kinderen – nee, ieder kind in de stad – een cadeau 

zal geven om hen gelukkig te maken, al was het 

maar voor één dag. En met de hulp van zijn ooms en 

een paar vliegende rendieren begon zo de legende 

van de kerstman.

Van dezelfde maker:

Lichtjes uit de ruimte
ISBN 978 90 5116 774 0
Prijs € 14,99 

De jonge kerstman
David Litchfield  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 22 x 30 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 227, 273, 274
ISBN 978 90 5116 928 7
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in september

• Een magisch en hartverwarmend verhaal over gulheid 
en zorgen voor elkaar

• Dit boek spat bijna uit elkaar van de kerstsfeer! 
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De Vier Windstreken 
Ampèrelaan 3, 2289 CD Rijswijk
Telefoon 070-4131191
info@vierwindstreken.com
www.vierwindstreken.com

PROMOTIE
Phoebe Doughtie 
phoebe@vierwindstreken.com 

VERKOOP
Ef & Ef Media 
Ronald Rhebergen • ronald@efenefmedia.nl • 06 -22 42 47 90
Paul Impens  • paul@efenefmedia.nl • 06 - 29 10 82 94

VOOR VLAANDEREN
L&M Books BVBA
Hessenstraatje 3 bus 6, 2000 Antwerpen, België
www.lmbooks.be

Pers en promotie
Caroline Mariën • 0497-15 92 05 • caroline@lmbooks.be
Karen Hoorelbeke • 0477-68 37 14 • karen@lmbooks.be

Verkoop
Marc Grossen • 0472 - 98 01 02  • marc@lmbooks.be
Ilse Schollaert • 0474 - 34 81 07 •  ilse@lmbooks.be

Najaar 2022
Prentenboeken
978 90 5116...
920 1 Vrede – Meza/Paul & Paul €  14,99
883 9  Van Bigkikker tot Neushoornvogel  – Bakker/Verhelst €  14,99
932 4 Van klein tot groots: Pablo Picasso  – 
 Bellón/Sánchez Vegara € 14,99
925 6  Een ijsbeer in de tropen (Nederlands - Oekraïens) – 
 de Beer €  14,99
913 3  Het wonder van de kastanje – Német/Schmidt €  13,99
931 7  Als ik minister-president was – Okstad/Skaug  €  14,99
917 1  SOS: Kleine Beer roept Grote Beer – 
 KNISTER/Khakdan €  14,99
929 4  Meneer Leeuw wil kleur – Holtfreter  €  14,99
927 0  Adam en Eva – Wolff/Baltscheit €  15,99
926 3  Wie zit daarachter? – Ferri  € 14,99
930 0  Klaas de Kat verdwaalt met Kerst – 
 Esselink/Last & Overman €  14,99
928 7  De jonge kerstman – Litchfield  €  14,99

Jeugdboeken
978 90 5116…
918 8  Krypto. Op open zee – Jørgen Sandnes €  14,99
922 5  Vechten of vertrouwen? –  Melnychenko/Havriljoek €  14,99
901 0  De dag dat papa over seks begon  –  Kling/Henn  € 12,99
921 8  De Nachtmerriewinkel en de verschrikkelijke  
 sneeuwman – Hai/Juhani  €  10,99


