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Edison. Het mysterie van 
de muizenschat
Torben Kuhlmann  
(tekst en illustraties)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 22,0 x 28,5 cm
Omvang 114 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 651 4
Prijs ca. € 19,95
Verschijnt in augustus

Het derde 
muizenavontuur!
Thema’s: uitvinden, duikboten, gloeilamp

Lang geleden leerde een muis hoe hij kon vliegen. 

Daarna wist een andere muis te landen op de maan! 

Het volgende muizenverhaal is net zo fantastisch, met 

een onverwachtse twist.

Peter is een nieuwsgierige muis die hoort over 

een gezonken muizenschat. Samen met een 

muizenprofessor is hij vastbesloten de schat terug 

te vinden. En dan doen ze een ontdekking die zowel 

mens als muis voor altijd in een ander licht zal zetten!

•  De illustraties zitten vol verwijzingen naar Lindbergh en 
Armstrong

•  Spannend verhaal met achterin extra feiten over de 
uitvinding van de elektrische lamp

• Dit dikke kunstwerk van wel 114 pagina’s betovert alle 
lezers van 6 tot 100 jaar!

Het AD gaf Lindbergh vijf sterren:
[...] transformeert waarschijnlijk tot een klassieker in 
kinderboekenkasten.

Vriendschap
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Het kleurenmonster 
voor kleintjes
Thema’s: emoties, kleuren

Na het enorme succes van het prentenboek Het 

kleurenmonster nu ook verkrijgbaar als kartonboek 

voor een jongere doelgroep! 

Het verhaal is sterk ingekort en de tekst is 

versimpeld. De focus ligt op de gevoelens en op 

wat je doet wanneer je blij, verdrietig, boos, bang 

of kalm bent. Bijvoorbeeld: “Als je bang bent durf je 

niets meer. Je verstopt je of rent weg.”

Binnenkort zijn er weer complete sets met pluche 

kleurenmonsters beschikbaar!

Via de uitgeverij kunt u op dit moment losse 

blauwe, roze en rode knuffels bestellen.

Het kleurenmonster, 
kartonboek
Anna Llenas  
(tekst en illustraties)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 16 x 16 cm
Omvang 18 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 646 0
Prijs ca. € 9,95
Verschijnt in mei

Prijs set ca. € 150,-
Prijs per knuffel ca. € 24,95

Vriendschap
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Geef zelf je  
gevoelens een kleur!
Thema’s: emoties, kleuren

Naast dat Het kleurenmonster een prachtig 

prentenboek is voor thuis, wordt het ook veel 

gebruikt door kindertherapeuten en leerkrachten. 

Volgens hen praten kinderen naar aanleiding van 

het boek makkelijker over hun gevoelens. 

Daarom verschijnt er nu ook een kleurboek, 

waarmee kinderen hun gevoel nóg beter kunnen 

uiten. In de expressieve illustraties herkennen ze 

gemakkelijk alledaagse emoties. Het boek begint 

met de vraag: ‘Welke kleur vind jij het beste bij 

het kleurenmonster passen...’ Elke pagina bevat 

een situatie, waarbij steeds naar zijn gevoel wordt 

gevraagd: ‘... wanneer hij danst als een ballerina?’ 

Of: ‘... wanneer hij buitenspeelt?’

•  Gevoelens uiten en lekker rustig kleuren tegelijkertijd 
• Interactief kleurboek voor thuis, maar ook op school en 

in een therapeutische setting!

Dit zijn de gegevens van 1 exemplaar van het kleurboek:
ISBN 978 90 5116 644 6
Prijs ca. € 6,95

Gebaseerd op het 
prentenboek:

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

Het kleurenmonster, 
kleurboek 3 ex.
Anna Llenas   
(tekst en illustraties)

Paperback
Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Textcase
Formaat 21 x 27 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 228
ISBN 978 90 5116 660 6
Prijs ca. € 20,85 
(ca. € 6,95 per stuk)
Verschijnt in mei
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Slobber wil knuffelen
Thema’s: boos zijn, knuffelen 

Slobber de boomdraak wil heel graag knuffelen. 

Maar Evi het elfje heeft daar geen zin in. Niet 

met hem in elk geval. En hij weet dondersgoed 

waarom. Toch probeert Slobber van alles uit, maar 

niets werkt. Pas als Evi ziet hoe Slobber een klein 

vogeltje in nood helpt, besluit ze dat hij toch een 

knuffel verdiend heeft.

Het grappige einde zal grote en kleine lezers 

verrassen. Want als Evi bijna is vergeten waarom 

ze Slobber niet wilde knuffelen, herinnert hij haar 

daaraan met een heerlijke natte slobberige lik! 

Kort, simpel, lief – en meer dan waarschijnlijk laat dit boek 
ouders en kinderen tot dezelfde slobberige liefdesuitingen 
overgaan.
Kirkus Reviews

Vriendschap

Slobber wil knuffelen
Sean Julian  
(tekst en illustraties)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 21,5 x  28,7  cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 656 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei

8 9



Levensverhalen  
van sterke vrouwen
Thema’s: dromen verwezenlijken, 
geschiedenis

Unieke en krachtige vrouwen die in hun tijd 

het verschil maakten en dat tegenwoordig nog 

steeds doen: daarop richt zich onze nieuwe serie 

prentenboeken ‘Van klein tot groots’. Het viert de 

belangrijke levensverhalen van sterke vrouwen 

uit het verleden en heden: van ontwerpsters of 

kunstenaressen tot wetenschapsters. Allemaal 

bereikten ze fantastische dingen, en hadden ze als 

klein meisje al een grote droom. Het ontstaan en 

verwezenlijken van die droom, en dus het opgroeien 

van klein tot groot(s), staat in elk deel centraal. 

Iedere titel is door een andere illustrator 

geïllustreerd. Dit zorgt voor een bonte 

verzameling biografieën die jong en oud zullen 

willen verzamelen. Alle delen hebben hetzelfde 

uitgangspunt: het beschrijven van een bijzonder en 

soms ook zwaar levensverhaal van een krachtige 

vrouw in bewonderenswaardig simpele, luchtige 

beelden. In combinatie met een eenvoudige tekst en 

simpele verhaalstructuur worden de levens van deze 

rolmodellen toegankelijk voor 5- tot 100-jarigen!

We starten de reeks met het verhaal van Coco 

Chanel, waarover u meer leest op de pagina’s hierna. 

In volgende aanbiedingen zullen nog veel meer titels 

verschijnen, onder andere over Audrey Hepburn, 

Anne Frank en Jane Goodall.

• Prentenboeken die uitnodigen om thuis en op school te 
verzamelen

• Geeft een mooie boodschap mee over het waarmaken 
van je dromen

• Met extra wetenswaardigheden achter in elk deel

Bovenstaande boeken zijn voorbeelden van buitenlandse uitgaven, 
waarvan De Vier Windstreken een deel zal gaan uitgeven. Deze titels 
zijn dus nog niet te bestellen.

1110



De Grande Dame  
van de Franse mode
Thema’s: sterke vrouwen, geschiedenis

Het eerste boek uit de serie ‘Van klein tot groots’ 

volgt Gabrielle Bonheur Chanel, beter bekend als 

Coco Chanel. 

Het boek beschrijft haar leven vanaf haar jeugd als 

weeskind (waarin ze een genie bleek te zijn met 

naald en draad) tot haar tijd als cabaretzangeres, 

hoedenmaakster en uiteindelijk internationaal 

modeontwerpster. Ze bevrijdde vrouwen uit hun 

korset en maakte kleding die fijn was om te dragen 

en waarin vrouwen zich vrij konden bewegen 

(dansen bijvoorbeeld!). 

Deze inspirerende en informatieve biografie bevat 

achterin een tijdlijn en extra informatie over Coco’s 

leven. 

• Bonte reeks levensverhalen in prentenboekvorm om te 
verzamelen door 5- tot 100-jarigen! 

• Eerste deel van een uitgebreide, internationaal 
succesvolle reeks

• Ontvangt veel media-aandacht, o.a. van Het Parool en 
BoekStart!

Van klein tot groots:
Coco Chanel
Ana Albero (illustraties)
Isabel Sánchez Vegara 
(tekst)

Vanaf 5 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 24 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs ca. € 13,95
Verschijnt in mei
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Voor rommelkontjes

Thema’s: “nee” zeggen,  
opruimen, ongehoorzaam zijn

Het begint allemaal op de dag dat Pien besluit 

om “nee” te zeggen. De hele dag door. Tegen 

iedereen. “Nee” tegen opruimen, tegen douchen, 

tegen het gebruiken van mes en vork. Pien vindt 

het fantastisch. Ze kan doen wat ze wil! 

Haar moeder klaagt over Piens rommelige kamer: 

“Wat een beestenbende!” En dan gebeurt het... 

Piens hele huis verandert in een échte jungle. 

Met bomen, planten en wilde dieren. Daartussen 

ontdekt ze haar eigen spulletjes, en haar 

speelgoedkist. Ze begint op te ruimen, poetst 

haar tanden en neemt een bad. En dan komt ze 

gelukkig weer terug in haar eigen wereld!

• Een grappig, herkenbaar verhaal over regels en het 
opzoeken van grenzen

Wat een beestenbende!
Rocio Bonilla (illustraties)
Susanna Isern (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Textcase
Formaat 24,5 x 27 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 649 1
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in mei
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Durf jij dit te proeven?
Thema’s: koken, wedstrijd

Etenstijd! De Smoezelkinderen hebben honger 

en opa Smoezel weet wel raad! Hij heeft niet 

voor niets lang geleden meegedaan aan een 

kookwedstrijd. Daarbij bleef hij als laatste over met 

Lena. Zij kookte spaghetti met pesto, bah! Opa 

Smoezel maakte schoenveterspaghetti met groene 

schimmelzwamsaus. Wie er won? De kikkerjury 

vond beide gerechten even lekker!

Alle andere Smoezelprentenboeken: 

Maak spaghetti  
met de Smoezels
Erhard Dietl en Stephanie 
Stickel (illustraties)
Erhard Dietl en Barbara 
Iland-Olschewski (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 19 x 19 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 653 8
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in mei

Smoezelactie groot succes!

Dit voorjaar gaven we via boekhandels  
1000 Smoezelprentenboeken aan scholen weg. 
Boekhandels konden hierdoor nieuwe contacten 
leggen of bestaande banden aantrekken met scholen 
bij hen in de buurt. Heel veel kinderen maakten 
op deze manier kennis met de grappige en stoute 
avonturen van de Smoezels. Heeft u voldoende 
Smoezeltitels op voorraad?

De knotsgekke avonturen van 
opa Smoezel
ISBN 978 90 5116 461 9
Prijs € 14,95

De Smoezels vieren een verjaardag
ISBN 978 90 5116 237 0
Prijs € 14,95

De Smoezels en de nieuwe oppas
ISBN 978 90 5116 302 5
Prijs € 14,95

De Smoezels gaan naar school
ISBN 978 90 5116 387 2
Prijs € 14,95

• Met de recepten van 
Lena en opa  
Smoezel achterin. 
Durf jij die laatste  
echt uit te 
proberen?



Nieuw in de serie 
‘Hoera, ik kan lezen!’
•  Voor beginnende lezers en om voor te lezen;
•  veel illustraties in kleur;
•  met een lettertype dat ook prettig leesbaar is voor 

kinderen met dyslexie, ontwikkeld door IWAL Instituten 
voor Dyslexie in nauwe samenwerking met de Faculteit 
Psychologie van de Universiteit van Amsterdam;

•  met vermelding van het AVI-niveau zoals dat door CITO 
is bepaald, zodat kinderen snel een titel kunnen vinden 
die bij hun leesniveau past;

•  herkenbaar logo op de rug.

Derde deel over Luuk en zijn opa
Luuk is met zijn ouders op vakantie. Zijn opa zorgt 

voor hun huis en de dieren. Hij stuurt elke dag 

selfies, waarop hij doet alsof er van alles misgaat. 

Maar dat zijn gelukkig grapjes. Totdat opa een echt 

probleem heeft...

Herziene druk van Kleine IJsbeer en de  
bange haas!
Lars helpt Hugo, een sneeuwhaas, die in een diepe 

kuil is gevallen. Op hun weg naar huis komen ze 

langs een poolstation. Lars klimt nieuwsgierig op 

het dak, maar het bange haasje durft niet mee. 

Totdat Lars door een gat naar beneden valt. Dan 

moet Hugo wel...

Grapjes
Hieke van der Werff 
(tekst)
Jolet Leenhouts 
(illustraties)

AVI E4
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 648 4
Prijs ca. € 8,95
Verschijnt in juli

Luuk kijkt op de mobiel en ziet opa lachen.

Maar Luuk lacht niet. 

Hij schrikt, want opa doet iets heel doms!

“Pap, zie je dat?!” roept hij verbaasd.    

Opa geeft een bak pinda’s aan Pim!

En een grote bak met chips aan Snoes.

Herziene druk
Kleine IJsbeer en de  
bange haas
Hans de Beer (tekst en 
illustraties)

AVI M4
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 657 6
Prijs ca. € 8,95
Verschijnt in juli

In de kuil zit een kleine haas. 

Hij is zo wit als Lars, en hij trilt.

Zo bang is hij.

“Wacht!” roept Lars. 

“Ik zal je helpen.

Ik gooi veel sneeuw naar beneden.”
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Twee herziene AVI’s  
met illustraties van 
Charlotte Dematons
Robbie en Ronnie zijn vrienden door dik en dun: 

Robbie is dik en Ronnie is dun. Op hun vrije 

woensdagmiddag gaan ze naar het zwembad. 

Tijdens het zwemmen vindt Ronnie een gouden 

ketting op de bodem. Hij wil hem naar de 

badmeester brengen. Maar dan wil pestkop Dennis 

de ketting afpakken. Dat laten Robbie en Ronnie 

niet zomaar gebeuren!

Liv zit in de auto. Ze denkt aan haar vader. Hij is 

allang dood. Ze mist hem heel erg. Dan klinkt er 

plotseling een klap. Een botsing! Livs moeder en 

de bestuurder van de andere auto zijn erg boos op 

elkaar. Een paar dagen later gaat de bel. Het is de 

man van het ongeluk. Met bloemen! Haar moeder 

krijgt een rood hoofd. Liv is in de war. Krijgt ze een 

nieuwe vader?

Herziene druk
Robbie en Ronnie
Christine Kliphuis (tekst)
Charlotte Dematons 
(illustraties)

AVI E4
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 658 3
Prijs ca. € 8,95
Verschijnt in juli

“Laat mijn vriend met rust!” zegt Robbie.

Hij steekt zijn buik naar voren.

“Weet je hoeveel ik weeg?

Als ik op je ga zitten, ben je plat.”

“Heel erg plat,” knikt Ronnie.

Robbie doet een stap naar voren.

“Had je nog wat?” dreigt hij.  

Herziene druk
Een geluk bij een ongeluk
Christine Kliphuis (tekst)
Charlotte Dematons 
(illustraties)

AVI M3
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 659 0
Prijs ca. € 8,95
Verschijnt in juli

De volgende dag komt Rob.

Hij heeft weer bloemen bij zich.

Hij geeft ze aan Liv.

“Die zijn voor jou,” zegt hij.

“Omdat je zo’n lieve meid bent.”

Liv vindt het wel leuk.

Ze heeft nog nooit bloemen gekregen.

Maar toch is ze niet echt blij.

Ze weet niet goed waarom.

Vriendschap
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help, een mug!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 095 6

in de val
AVI M3
ISBN 978 90 5116 177 9

Luna’s beestenboel
AVI  E4
ISBN 978 90 5116 318 6

Bij familie Mol-de Mol 
is alles oké
AVI E4
ISBN 978 90 5116 154 0

Familie Mol-de Mol 
viert feest
AVI E4
ISBN 978 90 5116 155 7

Familie Mol-de Mol. 
Wat stinkt daar zo?
AVI E4
ISBN 978 90 5116 319 3

Hidde en de witte kraai
AVI E4
ISBN 978 90 5116 207 3

Zzzoef!
AVI M5
ISBN 978 90 5116 097 0

Knor de waakbig
AVI E3
ISBN 978 90 5116 991 1

Luna tovert een draak
AVI E3
ISBN 978 90 5116 995 9

Knor is een held
AVI M4
ISBN 978 90 5116 370 4

Op slot!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 568 5

Familie Mol-de Mol  
zit hoog en droog
AVI M4
ISBN 978 90 5116 176 2

Familie Mol-de Mol  
staat er goed op
AVI M4
ISBN 978 90 5116 990 4

‘Hoera, ik kan lezen!’*
Vlucht
AVI E4
Interesse 9+
ISBN 978 90 5116 388 9

Luna gaat naar de 
heksenschool
AVI M5
ISBN 978 90 5116 465 7

Met het busje mee!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 442 8

Luna en de kikker
AVI M4
ISBN 978 90 5116 038 3

Waar is Knor?
AVI E4
ISBN 978 90 5116 564 7

Familie Mol-de Mol  
gaat verhuizen
AVI E4
ISBN 978 90 5116 650 7

poef!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 448 0

De Smoezels maken  
er een potje van
AVI E4
ISBN 978 90 5116 992 8

De Smoezels gaan  
op schoolreis
AVI M4
ISBN 978 90 5116 581 4

Rits en Rats
AVI E3
ISBN 978 90 5116 096 3

Baas van de keuken
AVI E3
ISBN 978 90 5116 098 7

Familie Mol-de Mol  
heeft vakantie
AVI E4
ISBN 978 90 5116 509 8

De Smoezels zijn  
samen sterk
AVI M4
ISBN 978 90 5116 405 3



Een knotsgekke  
graphic novel
Thema’s: paarden

Noor heeft een nieuwe vriendin en ze heet 

Penny. Of Pony. Dat hangt ervan af of iemand net 

een hinnikend geluid gemaakt heeft. En of het 

halverwege de maand is. Want op die momenten 

verandert het nieuwe buurmeisje van Noor zomaar, 

plotseling, in een pony!

En dat geeft aardig wat stress en gekke situaties! 

Penny’s wanhopige moeder heeft een stal voor 

haar gehuurd bij een manege. Maar wat een 

toeval: Penny lijkt exact op een prijswinnend 

toernooipaard dat daar ook staat. Haar eigenaren 

willen alles op alles te zetten om het komende 

toernooi te winnen, maar de eigenaresse van de 

manege heeft haar eigen, sluwe plannen met het 

paard. Noor en Penny besluiten deze misdaden te 

stoppen! Alleen zijn ze bang dat Penny tijdens de 

wedstrijd plotseling weer een mens wordt... 

• Een supergrappige graphic novel, absoluut niet alleen 
voor paardenliefhebbers!

Vriendschap

Plotseling pony! 
Het gekste paard van stal
Patricia Schröder (tekst)
Sabine Rothmund (illustraties)

Hardcover
Vanaf 8 jaar 
Vertaald door Django Mathijsen
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 144 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 643 9
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juli
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Opa’s en oma’s gezocht!
Thema’s: grootouders, familie, helpen 

Op de verjaardag van Raf is het gezellig druk. Zijn 

moeder is er, maar ook zijn stiefvader, halfbroertje, 

stiefzus en ook nog negen echte, halve en stiefopa’s 

en -oma’s. En Tess natuurlijk, zijn beste vriendin 

sinds de kleuterklas. Zij is enig kind en heeft maar 

één oma, die in Mexico woont en ook nog eens 

vliegangst heeft. Tess wil net als Raf een drukke, 

gezellige verjaardag met opa’s en oma’s! 

Dan komt Raf met een geweldig plan: ze gaan bij 

de nieuwe oudere-mensen-huizen aan de overkant 

op zoek naar een opa of oma voor Tess om te 

“adopteren”. En ze hebben een mooi excuus, want 

ze moesten toch al klusjes doen om geld in te 

zamelen voor het malariaproject van school. Wat 

spannend, zo’n geheime missie...

De zoektocht eindigt met de verjaardag van Tess, 

waar niet één adoptie-opa of -oma aanwezig is, 

maar een zaal vol. En wat nog een extra grote 

verrassing is: haar eigen oma uit Mexico is er ook bij!

Vriendschap

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.

Géwout Esselink 
(Steenwijk) wist het al 
toen hij nog maar een 
klein jongetje op de lagere 
school was: hij zou later 
tekenaar of kunstschilder 
worden. Over boeken 
illustreren vertelt hij: 
“Als je een boek leest, zie 
je het voor je. Iedereen 
heeft dat wel, maar mijn 
tekeningen moeten daarbij 
aansluiten.”

De geheime missie van  
Tess en Raf
Marianne Witte (tekst)
Géwout Esselink (illustraties)

Hardcover
Vanaf 8 jaar 
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 96 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 637 8
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in meiDe bel is een zachte tingeltangel. Voor de zekerheid drukt 

Tess er nog twee keer op. Oude mensen horen vaak slecht. 

Op het naamplaatje leest ze: A. Schuitemaker. Ze drukt net 

haar neus tegen het glas als de deur met een ruk opengaat.

‘Ik ben niet doof, hoor! Eén keer bellen is genoeg!’ Een 

man met een bril boven op zijn kale hoofd leunt tegen de 

deurpost. ‘Wat is er aan de hand?’

Tess slikt. ‘Heeft u nog lege flessen… Het is voor de 

malaria,’ hakkelt ze.

‘Heb je malaria? Wat moet je dan met lege flessen? Weet je 

wat helpt tegen malaria?’ De kale man buigt zich naar Tess 

en knijpt zijn zware wenkbrauwen bij elkaar. ‘Een dubbele 

boterham met pissebedden. Levende pissebedden. Heb ik in 

de tropen geleerd. Dat helpt als een tierelier! Binnen drie 

dagen ben je genezen.’
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ZOMER 2018
Prentenboeken
978 90 5116...
651 4 Edison – Kuhlmann €  19,95
646 0 Het kleurenmonster, kartonboek– Llenas €  9,95
656 9 Slobber wil knuffelen – Julian €  14,95
654 5 Van klein tot groots: Coco Chanel – 
 Albero/ Sánchez Vegara €  13,95
649 1 Wat een beestenbende! – Bonilla/Isern  € 14,95
653 8 Maak spaghetti met de Smoezels – 
 Dietl en Stickel/ Dietl en Iland-Olschewski € 12,95

Kleurboek
978 90 5116...
660 6 Het kleurenmonster, kleurboek 3 ex. € 20,85

Jeugdboeken
978 90 5116…
643 9  Plotseling pony! Het gekste paard van stal – 
 Schröder/ Rothmund €  14,95
637 8 De geheime missie van Tess en Raf – Witte/Esselink € 14,95

Titels in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’
978 90 5116...
648 4 Grapjes – Van der Werff/ Leenhouts €  8,95

Herdrukken
978 90 5116...
657 6 Kleine IJsbeer en de bange haas – De Beer €  8,95
658 3 Robbie en Ronnie – Kliphuis/ Dematons €  8,95
659 0 Een geluk bij een ongeluk – Kliphuis/ Dematons €  8,95

Specials
978 90 5116...
663 7  Plastic tassen De mooiste vis van de zee en zijn 
 vriendje, transparant, 500 ex.  €  95,00
662 0  Papieren tassen Het kleurenmonster, 250 ex.  €  75,00
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Nicky Graziosi • 06 - 51 29 06 99 • nicky@vierwindstreken.com

Promotie:
Nathalie Bierhuizen • nathalie@vierwindstreken.com

VOOR VLAANDEREN
Bestellingen via boekenbank of Centraal Boekhuis

L&M Books BVBA
Hessenstraatje 3 bus 6, 2000 Antwerpen, België

www.lmbooks.be

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

Raymond Vanlitsenburg • 0474 - 83 73 67 • raymond@lmbooks.be

Pers en promotie:
Caroline Mariën • 0497-15 92 05 • caroline@lmbooks.be

Merchandising:
Aysel Degirmenci • 0499 - 25 77 72 • aysel@lmbooks.be


