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Boeken geven hoop  
in oorlogstijd
Thema’s: moed, gedeeld geheim, 
doorzettingsvermogen, gemeenschap

Wat doe je wanneer er oorlog uitbreekt en je met z’n 

allen een langere tijd voor bommen moet schuilen 

in de kelder? Buitenspelen is misschien geen optie, 

maar lezen wél! Wanneer de oorlog in Syrië de 

stad Damascus bereikt, nemen de jonge Nour en 

haar neefje Amir het initiatief om een geheime 

ondergrondse bibliotheek op te richten van de 

boeken die ze op straat weten te verzamelen. Nour 

maakt kennis met de helende kracht van boeken; hoe 

ze je kunnen meeslepen, helpen en hoe ze in donkere 

tijden voor ieder een toevluchtsoord kunnen bieden. 

Kortom, hoe we kunnen vluchten in boeken.

• De auteur baseerde dit verhaal op ware gebeurtenissen in 
Syrië en haar eigen ervaringen tijdens de burgeroorlog in 
Libanon

• Inclusief leerzame feitjes over de Syrische cultuur met 
geïllustreerde landkaart en verhalen over andere bekende 
bibliotheken uit het Midden-Oosten

• Kleurrijke platen die zowel ernst als hoop weten te 
illustreren

• We zien Nour en haar familie zowel vóór als na de oorlog 
in Syrië; zo wordt de impact van oorlog op de levens van 
mensen en hun thuis sterk in beeld gebracht

“In ‘Nour’s Secret Library,’ zijn boeken een toevlucht voor 
een gemeenschap onder aanval” – Wall Street Journal

Nours geheime bibliotheek
Vali Mintzi (illustraties)
Wafa’ Tarnowska (tekst)

Hardcover
Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 963 8
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in mei
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Makkelijk lezen met de 
nieuwe Cornelia Funke
Thema’s: ridders & prinsessen, sterke 
vrouwen, draken & monsters, fantasie

Op deze manier is lezen voor íédereen leuk! In deze 

graphic novel zijn vijf verhalen van Cornelia Funke, 

ook wel de Duitse J.K. Rowling genoemd, gebundeld 

(waaronder De ridderprinses en De muizenridder, 

beide uitgebracht als prentenboek). De verhalen 

zijn voorzien van nieuwe illustraties. Het boek is 

speciaal gemaakt voor kinderen die moeite hebben 

met lezen. De verhouding van 90% full colour 

paginavullend beeld en 10% tekst zorgt ervoor dat 

zij snel het verhaal in gezogen worden en het boek 

niet meer loslaten. De illustraties zijn vlot, niet eng 

en zitten vol grapjes. 

Of het nu een slimme draak is die zijn aanvaller 

in slaap zingt, of een prinses die een gevreesde 

toernooiruiter wordt. Of het nu gaat om dappere 

muizenridders die alle afleidingstrucjes kennen 

of een draak die genoeg heeft van overdreven 

gemotiveerde ridders – iedereen kan zijn lot in eigen 

handen nemen! In deze bundel leren kinderen de 

spannende wereld van ridders, draken en prinsessen 

vanuit een heel ander perspectief kennen.

• Voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar 
• 5 geliefde verhalen van Cornelia Funke in één bundel
• Innovatieve tekst-beeldverhouding
• Gemakkelijk en snel te lezen, maar ook geschikt om  

voor te lezen!
• Vlotte, stoere illustraties en moderne lay-out  

door Daniela Kohl

10% tekst,  90%  beeld!

Riddermoed en Drakenbloed. 
Vijf verhalen van 
Cornelia Funke 
Cornelia Funke (tekst)
Daniela Kohl (illustraties)

Hardcover
Vanaf 7 jaar 
Vertaald door  
Django Mathijsen
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 132 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 919 5
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in mei

Van dezelfde makers: 

Maanlichtdraak en 
Monsterschrik.  
Vier verhalen van  
Cornelia Funke
ISBN 978 90 5116 850 1
Prijs € 14,99
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Beginnen  
met woorden leren
Thema’s: woordenschat, leerzaam, 
lichaam, emotie, familie, inclusiviteit, 
diversiteit

Dit kartonboek neemt je mee op ontdekkingsreis. 

Maar waar naartoe? Dat mag jij bepalen. Kies 

je ervoor om het menselijk lichaam, met alles 

erop en eraan, te ontdekken? Of misschien wil je 

meer weten over alle emoties die je voelt, of hoe 

verschillende families eruit kunnen zien? 

Leer de dingen in de wereld kennen en aan 

te duiden door middel van hartverwarmende 

illustraties. Een eerste encyclopedie voor de 

kleintjes, maar met onmisbare kennis voor ieder 

mens. Of je nu jong óf oud bent. 

• Helpt bij het verbreden van de woordenschat
• Met een balans tussen makkelijkere en moeilijkere 

woorden groeit het boek met je mee! Zo is er met 
iedere keer lezen weer iets nieuws te leren

• Versterkt de emotionele ontwikkeling

Ik leer woorden
Joëlle Tourlonias  
(tekst en illustraties)

Hardcover
Vanaf 2 jaar 
Formaat 24 x 32 cm
Omvang 18 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 964 5
Prijs ca. €15,99 
Verschijnt in mei



Leren wat er  
gebeurt als je liegt
Thema’s: vriendschap, eerlijkheid,  
fouten maken

Luuk jokt soms een beetje. Maar wanneer hij een 

bal door de ruit van Bakker Beer schopt, liegt hij dat 

hij niet de schuldige was. Zijn vriendje Vos krijgt de 

schuld en Luuk voelt zich heel rot. Dan besluit hij 

toe te geven dat hij de ruit kapotgemaakt heeft.  

Hij gaat meehelpen in de winkel van Beer en 

schrijft een sorry-kaart voor zijn vriend, die hem 

gelukkig vergeeft.

• Met echt gat in het omslag!
Luuk en de leugen
Robert Starling 
(tekst en illustraties)

Hardcover
Vanaf 4 jaar 
Vertaald door  
Monique Berndes
Formaat 25 x 26 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274 
ISBN 978 90 5116 957 7
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in mei

Ook over Luuk:

Luuk is laaiend 2e druk!
ISBN 978 90 5116 624 8
Prijs € 15,99



Deel 4 in succesvolle 
graphic novel-serie!
Thema’s: fantasie, waterwezens, natuur

Krypto. De ijsmist is alweer het vierde deel in de 

succesvolle en stoere 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.

Orelia en Bern zijn aangekomen op het eiland  

Fingal, waar de zeer geheime Krypto-organisatie  

is gevestigd. Waarom wil Krypto alle onderwater-

wezens geheimhouden? En hoe komt het toch dat 

de organisatie zo vertrouwd aanvoelt voor Orelia? 

Wanneer Orelia het eiland in haar eentje besluit te 

verkennen, ontdekt ze dat ze de krypto-sirene-zang 

kent, krypto-symbolen kan lezen en zeemonsters 

kan temmen. En haar biologische vader blijkt een 

connectie met Krypto te hebben. Maar waarom wil 

de organisatie dit voor haar verborgen houden?

NBD Biblion over deel 2:
Prachtige illustraties en een spannend maar eenvoudig 
verhaal: een prima aanzet om (toch) te gaan lezen.

• Deel 1 is geselecteerd als Thematitel voor de Makkelijk 
Lezenlijst 2023 van de CPNB!

Krypto. De ijsmist
Hans Jørgen Sandnes  
(tekst en illustraties)

Hardcover
Vanaf 9 jaar
Vertaald door Lammie Post-
Oostenbrink
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 128 bladzijden
NUR 282, 283 
ISBN 978 90 5116 961 4
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in mei

Deel 1
Krypto. 
De duistere diepte 
ISBN 978 90 5116 838 9
€ 15,99

Deel 2
Krypto. De orkaan 
ISBN 978 90 5116 885 3
€ 15,99

Deel 3 
Krypto. Op open zee 
ISBN 978 90 5116 918 8
€ 15,99 

•  Vierde 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 rol
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Ondeugende draken
Thema’s: fantasie, problemen oplossen

Het prentenboek Hoe kweek je eenhoorn? was  

in één klap uitverkocht. Daarom verschijnt  

daarvan nu een herdruk en brengen we het  

vervolg uit, getiteld Hoe kweek je een draak? 

Een hilarisch en origineel verhaal op rijm over 

vindingrijkheid, goede manieren – en draken 

natuurlijk!

Deze keer kweekt Sara geen eenhoorn, maar plant 

ze samen met de eigenaar van het Plantenparadijs 

drakenzaadjes. Dat zullen vast fijne hulpdieren 

worden voor de bewoners van het dorp. Of toch 

niet? De zaadjes groeien uit tot vuurspuwende 

draken, die helemaal niet zo goed gemanierd 

blijken. Ze zetten de boel flink op stelten door 

meubilair te verbranden, het wasgoed op te eten 

en zomaar op mensen te gaan zitten! 

Dan verzint Sara iets om de beesten in toom 

te krijgen: ze plukt de Frankfurter 

worsten van de worstenboom 

en weet de draken te temmen 

(tot pootjes geven aan toe). 

Zo krijgt het dorp toch nog 

goede hulpdieren!

•  Tweede deel over Sara 
en haar kweeksels, waarbij 
magie en tuinieren worden 
gecombineerd zodat je 
welbekende mythische wezens 
op een heel nieuwe manier leert 
kennen

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

Hardcover
Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 30,5 x 25,9 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274 
ISBN 978 90 5116 971 3
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in mei

Deel 1:

Hoe kweek je een 
eenhoorn? 2e druk!
ISBN 978 90 5116 903 4
Prijs € 15,99
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Boeken met het thema 
‘Bij ons thuis’! 

Beter een goede buur
ISBN: 978 90 5116 861 7
Prijs: € 16,99

Soms ben je bang voor anderen 
omdat je hen niet kent, maar 
blijkt later dat jouw beeld van hen 
helemaal niet klopt. Dit boek laat 
zien dat je juist nieuwe vrienden kunt 
maken, als je je vooroordelen maar 
laat varen en de moeite neemt om 
elkaar te leren kennen. 

Binnen bij de buren
ISBN 978 90 5116 796 2
Prijs €15,99

Een meisje fantaseert over haar 
buren als ze langs hun deuren 
loopt. Woont hier een piraat met 
zijn zeemeerminliefje? Daar een 
acrobatenfamilie? Of een oude 
avonturier met zijn tijger? Een 
prentenboek en zoekboek in één!

Het droomhuis
ISBN 978 90 5116 723 8
Prijs € 15,99

In het bos ziet Vos een vervallen 
huisje. Dat ga ik opknappen, denkt 
hij. Ik maak er een droomhuis van! 
Hij is nog niet weg of Das komt 
eraan. Hij denkt hetzelfde. Vos en 
Das werken beiden aan het huis, 
maar zien elkaar niet en zijn steeds 
verrast als er weer iets aan het huis 
opgeknapt is.

Dank je, Daan! Een feestje van 
eetculturen in de grote stad
ISBN 978 90 5116 950 8
Prijs € 16,99

Daan is de snelste fietskoerier van 
de stad en hij is dol op zijn werk! 
Volg hem op zijn dag en ontdek alle 
verschillende keukens en klanten 
die hij tegenkomt. van Arabisch tot 
Aziatisch. Van een Algerijnse dolma 
tot een Thaise curry, en van een 
Franse gateau tot een Italiaanse pizza.

Eén grote familie
ISBN 978 90 5116 830 3
Prijs €16,99

Dit inclusieve prentenboek 
heeft het allemaal: verschillende 
nationaliteiten, verschillende 
gezinssamenstellingen, niet-
genderstereotiepe beroepen. En 
dan ook nog eens een belangrijke 
boodschap over samenwerken! 

Tienerruil
ISBN 978 90 5116 801 3
Prijs €15,99

Lynn wil héél graag een zusje en stelt 
daarom voor om met een klasgenoot 
van huis te ruilen. Ze ruilt met 
Dylan, die tot vorig jaar in Argentinië 
woonde. Hij woont samen met zijn 
twee zusjes bij zijn moeder; zijn vader 
mag nog niet naar Nederland komen. 

Ik ben een krokodil
ISBN 978 90 5116 898 3
Prijs €15,99 

Mama Eend heeft lang op haar 
eitjes gebroed. Wanneer ze eindelijk 
uitkomen, gromt een van de 
eendenkuikens: ‘Ik ben een krokodil!’ 
Maar de drie nieuwe kuikentjes zien 
er toch precies hetzelfde uit? Maakt 
gender en identiteit laagdrempelig 
bespreekbaar voor kleuters.

Wat is er met jou gebeurd?
ISBN 978 90 5116 817 4
Prijs € 15,99

Wat als je al je hele leven dezelfde 
vraag krijgt? En wat als je door die 
vraag aan verdrietige dingen moet 
denken? Joep raakt gefrustreerd dat 
anderen altijd éérst zijn missende 
been zien. Maar gelukkig snappen de 
kinderen uiteindelijk dat dit een vraag 
is die Joep niet wil beantwoorden. 

De geheime missie van Tess en Raf
ISBN 978 90 5116 637 8
Prijs € 14,99

De verjaardag van Raf is gezellig druk. 
Er zijn wel negen opa’s en oma’s op 
visite! Nou ja, niet allemaal echte 
natuurlijk, ook halve en stiefopa’s en 
-oma’s. Tess is best een beetje jaloers. 
Zij heeft maar één oma. Dan komt Raf 
met een geweldig plan: Tess kan een 
opa en oma adopteren! 
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Een wetenschappelijk 
wonder!
Thema’s: inspirerende man,  
geschiedenis, wetenschap

Dit is het zestiende deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Little People,  

BIG DREAMS, en alweer de vijfde man in onze reeks!

Toen Stephen Hawking nog een kleine jongen was, 

staarde hij naar de sterren en vroeg zich van alles 

over het universum af. Ook al was hij nooit de beste 

van de klas, zijn nieuwsgierigheid zorgde ervoor 

dat hij op de beste universiteiten van Engeland 

terechtkwam: Oxford en Cambridge. 

Maar tijdens zijn studie werd hij opeens heel 

ziek. Hij kreeg van de dokter te horen dat hij 

langzaamaan helemaal verlamd zou raken en nog 

maar twee jaar te leven had. Maar Stephen gaf niet 

op en deed één van de grootste wetenschappelijke 

ontdekkingen van de 20ste eeuw: hij bewees dat 

zwarte gaten elektromagnetische straling uitzenden 

(Hawkingstraling). Hij verloor ook zijn vermogen 

om te praten, maar met een computerstem kon 

hij blijven communiceren. Stephen werd 76 jaar en 

bleef al die tijd een briljante wetenschapper die 

onze kijk op de ruimte heeft veranderd.

Little People, BIG DREAMS: 
Stephen Hawking 
Matt Hunt (illustraties) 
Maria Isabel Sánchez Vegara 
(tekst) 

Hardcover
Vanaf 6 jaar 
Vertaald door  
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm 
Omvang 36 bladzijden 
NUR 212, 274 
ISBN 978 90 5116 958 4 
Prijs € 15,99
Verschijnt in mei

•  Zestiende deel in deze 
prachtserie 

•  Voor lezers van 6 tot 106! 
•  Met achterin foto’s en 

extra informatie over  
Stephen Hawking



Een revolutionaire 
onderwijzer
Thema’s: inspirerende vrouw, 
geschiedenis, school, biografie

Dit is het zeventiende deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Little People, 

BIG DREAMS.

Maria groeide op in Italië in een tijd waarin meisjes 

geen gelijk onderwijs kregen ten opzichte van 

jongens. Maar de moeder van Maria stond achter 

haar dromen, en Maria ging geneeskunde studeren. 

Na haar studie ging Maria werken met 

gehandicapte kinderen. Ze zag dat zij behandeld 

werden alsof ze ziek waren. Maria besloot ze 

liefde en respect te geven als onderdeel van hun 

behandeling. Ze gaf hen speelgoed en zo gingen de 

kinderen ‘spelend leren’. Maria stichtte een school 

met haar revolutionaire onderwijs, waar kinderen 

hun eigen docent werden. Haar methode reisde 

de hele wereld over en inspireert tot op de dag van 

vandaag nog steeds veel docenten!

Little People, BIG DREAMS: 
Maria Montessori
Raquel Martín (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara 
(tekst)

Hardcover 
Vanaf 6 jaar 
Vertaald door 
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm 
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 959 1
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in mei

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!

• Zeventiende deel in deze 
prachtserie 

• Voor lezers van 6 tot 106! 
• Met achterin foto’s en 

extra informatie over  
Maria Montessori



Een betrokken koning
Thema’s: inspirerende man, geschiedenis, 
koninklijke familie, biografie, 
natuuractivist

Dit is het achttiende deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Little People, 

BIG DREAMS. Dit deel verschijnt een aantal dagen 

vóór de kroning van de Engelse King Charles 

(zaterdag 6 mei 2023). 

De kleine Charles was slechts drie toen hij 

troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk werd. 

Een rol met een enorme verantwoordelijkheid! 

Als leergierige prins ging Charles als eerste in zijn 

familie studeren. Met de kennis die hij aan de 

Universiteit van Cambridge opdeed zette hij zich 

in om mens en milieu te helpen. Zo was hij een 

van de eersten die zich publiekelijk uitsprak over 

klimaatverandering, terwijl hij zich tegelijkertijd 

ook bezighield met liefdadigheidswerk. Na het 

overlijden van zijn moeder werd Charles op zijn 73e 

nog koning. Een baan waar hij zich dus al zijn hele 

leven op had voorbereid.

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

over King Charles

Little People, BIG DREAMS: 
King Charles
Matt Hunt (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 972 0
Prijs € 15,99
Verschijnt eind april  
(vóór de kroning)



Andere delen uit de serie  

Met de serie Little People, BIG DREAMS 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!

Little People, BIG 
DREAMS:  
Coco Chanel, 
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
Frida Kahlo, 
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 15,99

Little People, BIG 
DREAMS:  
Audrey Hepburn,  
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS:  
Marie Curie, 
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 15,99

Little People,  
BIG DREAMS:  
Anne Frank, 
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS:  
Rosa Parks, 
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 15,99

Little People,  
BIG DREAMS:  
Astrid Lindgren
ISBN 978 90 5116 835 8
Prijs € 15,99

Little People,  
BIG DREAMS:  
Aretha Franklin
ISBN 978 90 5116 876 1
Prijs € 15,99

Little People,  
BIG DREAMS:  
Malala Yousafzai
ISBN 978 90 5116 859 4
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
Jane Goodall, 
ISBN 978 90 5116 892 1
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
David Bowie
ISBN 978 90 5116 877 8
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
Charles Darwin
ISBN 978 90 5116 897 6
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
Pablo Picasso
ISBN 978 90 5116 932 4
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
Albert Einstein
ISBN 978 90 5116 948 5
Prijs € 15,99

Little People, 
BIG DREAMS: 
Josephine Baker
ISBN 978 90 5116 949 2
Prijs € 15,99



Kleine IJsbeer-actie
Waanzinnig nieuws: vanaf 12 mei kan iedereen in 

Nederland en België Een ijsbeer in de tropen in huis 

halen voor maar € 2,99. Het boek staat tot en met 

augustus 2023 centraal in de campagne ‘Geef een 

prentenboek cadeau.' 
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Wat leeft er op het wad?
ISBN 978 90 5116 896 9
€ 17,99

De wonderen van de 
weilanden in de buurt
Thema’s: natuur, non-fictie

Heb je ooit wel eens goed en aandachtig naar  

een weide gekeken? Dan weet je dat daar enorm 

veel rondkrabbelt en in de rondte zoemt!

Weilanden vormen niet alleen een belangrijk 

leefgebied voor insecten en spinnen, maar ook 

voor talloze vogels, zoogdieren en reptielen. 

Dit gedetailleerd geïllustreerde non-fictieboek 

voor jong en oud neemt je mee de natuur in. We 

verkennen weideboomgaarden, alpenweiden, 

weilanden, moerasweiden, bloemenweiden en 

bloemenstroken en leren dat elke weide een 

thuis biedt aan andere planten en dieren. De 

natuurgetrouwe tekeningen brengen je heel dicht 

bij het wilde leven op de weide!

• Voor natuurliefhebbers van 6 tot 106!
• Bij ieder dier vind je een ‘paspoort’, waar zijn naam, 

uiterlijk, grootte en voeding worden beschreven

Wat leeft er in de wei?
Janine Czichy (illustraties)
Ilka Sokolowski (tekst)

Hardcover
Vanaf 6 jaar 
Vertaald door  
Django Mathijsen
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 66 bladzijden
NUR 223, 274
ISBN 978 90 5116 956 0
Prijs ca. € 17,99
Verschijnt in juni

Uit dezelfde serie:



Overal ter wereld 
dezelfde kleuren
Thema’s: diversiteit

Een wereld vol kleur is een lyrische viering van 

levendige kleuren, die wachten om in alle hoeken 

van de wereld gevonden te worden. Van de 

sneeuwwitte vlaktes op de Zuidpool langs de 

zachtroze bloesems in Japan, tot het helder rood 

van een dubbeldekker in Londen en de vrolijke  

gele kleuren van de voetbalfans in Brazilië. 

Dezelfde kleuren kunnen overal op de wereld 

gevonden worden in de natuur, in onze steden  

en onze culturen.

Ga mee op reis en ontdek al die kleuren die onze 

wereld zo mooi maken.

Een wereld vol kleur
Alette Straathof (illustraties)
Ben Lerwill (tekst)

Hardcover 
Vanaf 4 jaar 
Vertaald door 
Maria van Donkelaar
Formaat 23,5 x 29 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 960 7  
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in mei

Van dezelfde illustrator: 

De wereld op één moment
2e druk!
ISBN 978 90 5116 875 4
Prijs € 15,99

Kerntitel van de Kinder-boekenweek 
2023!



Herdrukken

6e druk
Armstrong. De avontuurlijke reis 
van een muis naar de maan
ISBN 978 90 5116 563 0
€ 21,99

Een kleine muis ontdekt door zijn 
telescoop dat de maan een bol van 
steen is, en geen gatenkaas zoals hij 
en de andere muizen lang hebben 
gedacht. Als hij hoort dat er ooit al 
muizen hebben gevlogen, neemt hij 
een besluit: “Ik word de eerste muis 
op de maan!”

2e druk
Dodo
ISBN 978 90 5116 887 7
€ 15,99

In 'Dodo' vertelt Dorian zijn verhaal; 
over dromen en geheimen, over 
stotteren en struikelen. Over taart 
eten in je klerenkast en Liefde met 
een grote L. Dodo is een verhaal over 
vriendschap en de kracht van fantasie, 
over geloven in elkaar en in jezelf en 
dat iedereen is zoals hij is, ook jij.

5e druk
Billen!
ISBN 978 90 5116 366 7
€ 13,99

Raad eens van wie deze billen zijn? 
Eerst zie je alleen de billen van een 
dier. Als je het flapje omlaag doet, 
komt hij helemaal tevoorschijn en 
zwaait hij vrolijk.

Genomineerd voor de Hotze de Roosprijs 2023!

6e druk
Het kleurenmonster  
gaat naar school
ISBN 978 90 5116 736 8
€ 15,99

School, wat is dat voor iets?  
Het kleurenmonster is een beetje 
zenuwachtig. Hij gaat vandaag 
voor het eerst naar school en hij 
heeft geen idee wat dat inhoudt.
Wees maar niet bang, monster!  
Er wachten daar nieuwe 
avonturen op je, en je zult veel 
nieuwe vrienden maken.
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De Vier Windstreken 
Ampèrelaan 3, 2289 CD Rijswijk
Telefoon 070 - 413 11 91
info@vierwindstreken.com
www.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

PROMOTIE
Romy Pegtel  romy@vierwindstreken.com

VOOR VLAANDEREN

Bestellingen via boekenbank of Centraal Boekhuis

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

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

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

ZOMER 2023
PRENTENBOEKEN
978 90 5116...
963 8 Nours geheime bibliotheek – Mintzi/Tarnowska € 15,99
964 5  Ik leer  woorden – Tourlonias € 15,99
957 7  Luuk en de leugen – Starling € 15,99
971 3 Hoe kweek je een draak? – Lenton/Morrisroe € 15,99
958 4  Little People, BIG DREAMS: Stephen Hawking – 
 Hunt/Sánchez Vegara € 15,99
959 1  Little People, BIG DREAMS: Maria Montessori – 
 Martín/Sánchez Vegara € 15,99
972 0  Little People, BIG DREAMS: King Charles – 
 Hunt/Sánchez Vegara  €  15,99
956 0  Wat leeft er in de wei? – Czichy/Sokolowski € 17,99
960 7  Een wereld vol kleur – Straathof/Lerwill € 15,99

JEUGDBOEKEN
978 90 5116…
919 5  Riddermoed en Drakenbloed – Funke/Kohl € 14,99
961 4 Krypto. De ijsmist – Sandnes € 15,99

HERDRUKKEN
978 90 5116...
624 8  Luuk is laaiend – Starling  €  15,99
903 4  Hoe kweek je een eenhoorn? – Lenton/Morrisroe  €  15,99 
875 4  De wereld op één moment – Straathof/Lerwill  €  15,99 
887 7  Dodo – Van den Kroonenberg  €  15,99
563 0  Armstrong – Kuhlmann  €  21,99
366 7  Billen! – Yonezu  €  13,99
736 8  Het kleurenmonster gaat naar school – Llenas  €  15,99


