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Voorzichtig, bijtgraag!
Thema’s: monsters, vriendschap,  
humor, bedtijdverhalen

In dit boek staan de redelijk ware memoires van graaf 

Dracula. Er komen een heleboel afschuwelijke schepsels 

in voor. Reusachtige yeti’s, achterbakse weerwolven, 

slijmerige vismonsters… Je kunt het maar beter niet 

lezen! Je zou weleens dingen te weten kunnen komen 

die je nog niet over monsters wist. Dingen die deze 

monsters vriendelijk, ja, zelfs menselijk laten lijken. Dus 

luister naar mijn advies, je hebt maar één kans: leg dit 

boek snel weg en maak dat je wegkomt, voordat het je 

in zijn klauwen krijgt!

Vleermuis Graaf Dracula gelooft dat zijn einde nabij 

is: een weekend alleen met zijn drie kleinkinderen 

– hoe moet hij dat overleven?! Maar dan krijgen 

de kinderen het oude fotoalbum van hun opa in 

handen. En ineens is opa Dracula best een coole 

kerel! Zelfs kleinzoon Rezo, die zowat vastgegroeid 

is aan zijn telefoon, is geboeid. Want alleen opa 

weet dat de enorme Yeti in het echt een meisje is en 

dat ze ervan droomde ballerina te worden. En dat 

weerwolf Archie de beste drummer aller tijden was, 

die zelfs nog even meespeelde bij The Beatles… 

Na alle verhalen vallen de vampiers vermoeid in 

slaap, tot ze gewekt worden door de deurbel. Alle 

monsters uit opa’s album staan voor de deur! Dat 

heeft kleinzoon Rezo stiekem geregeld door hen 

allemaal op internet op te 

zoeken en een berichtje 

te sturen. Samen 

vieren ze een groot 

monsterfeest.

• Alle monsters hebben een 
bijzonder beroep: ballerina, 
topsporter, geheim agent 
en drummer

• "Waargebeurde" verhalen 
achter yeti’s, weerwolven 
en vampieren

• Over de meest 
aandoenlijke 
vampierfamilie ooit! 

• Omvangrijke uitgave met 
veel full color illustraties 
en speciaal bewerkt 
omslag. Voor een gruwelijk 
mooie prijs. 

BEROEPEN

Kinderbuch-Couch.de heeft het boek uitgeroepen 
tot kinderboek van het jaar 2020! 
Juryverslag: “De illustraties passen perfect bij het 
verhaal en brengen de monsters tot leven.”

Memento Monstrum
Wiebke Rauers (illustraties)
Johen Till (tekst)

Voorlezen vanaf 7 jaar,  
zelf lezen vanaf 9 jaar 
Vertaald door Django 
Mathijsen
Formaat 19 x 23 cm
Omvang 200 bladzijden
NUR 282, 283
ISBN 978 90 5116 874 7
Prijs ca. € 19,95 
Verschijnt in oktober
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Nieuw prentenboek  
van Marcus Pfister!
Thema’s: ballet, walrus, flamingo’s

Waar een walrus is, is een weg!

Frans-Ferdinand de walrus houdt niet van bewegen, 

maar als hij een zwerm ijsglijdende flamingo’s 

ziet dansen, ontdekt hij zijn liefde voor ballet. Als 

hij besluit dat hij lid wil worden van de gracieuze 

dansgroep, gelooft niemand dat het mogelijk is. 

De flamingo’s zijn alleen niet blij met een walrus in 

hun dansgezelschap. En dus verlaat Frans-Ferdinand 

bedroefd de groep. Maar hij is niet de enige: ook de 

eigenaresse van de balletschool stapt op. Samen 

besluiten ze hun hart te volgen. Ze laten ballet niet 

los maar starten een walrussen-dansgroep! 

• Een positieve boodschap gecombineerd met de 
gevoelige, zachte humor van Pfister

• Dans is een van de meest populaire activiteiten voor 
kinderen 

• Ben je wat voller of slank, jongen of meisje; iedereen  
kan een geweldige danser zijn!

BEROEPEN

Frans-Ferdinand wil dansen
Marcus Pfister  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 28 x 21,5 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 878 5 
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in oktober

Van dezelfde maker:

De mooiste van de zee, boek 1
ISBN 978 90 5579 191 0
Prijs € 15,99

Mick en het monster
ISBN 978 90 5116 793 1
Prijs € 14,99
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Negen bedtijdverhalen op 
rijm van Hans de Beer!
Thema’s: dieren, winterslaap 

De eerste sneeuw valt in het bos. Het wordt de 

hoogste tijd dat Benno zich terugtrekt bij zijn 

moeder in de berengrot en in winterslaap gaat. Als 

hij daaruit wakker wordt, zal het lente zijn.

Maar eerst verzint Mama Beer nog iets leuks: ze zal 

Benno voor het slapengaan een paar bijzondere, 

grappige verhalen vertellen!

Dan volgen negen vrolijke verhalen op rijm over 

onder andere een eekhoorn, wiens enige  

ambitie is om te vliegen, een 

modebewuste panter en een 

vegetarische krokodil! 

Door deze hartverwarmende 

verhaaltjes voor het 

slapengaan, zal elk beren-  

en mensenkind met plezier 

naar bed gaan. 

• Negen korte bedtijdverhalen 
op rijm

Benno. Korte verhalen  
voor lange avonden
Hans de Beer (illustraties)
Serena Romanelli (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 22 x 28,6 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274, 275
ISBN 978 90 5116 840 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september

Ook van Hans de Beer:

Kleine IJsbeer 
en de pandaberen
ISBN 978 90 5116 795 5
Prijs € 14,99
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Zingend het najaar in 
met Aretha Franklin!
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
biografie, muziek

Het negende deel in de internationaal super-

succesvolle en kleurrijke serie Van klein tot groots 

gaat over Aretha Franklin!

Aretha groeide op in een muzikantenfamilie en 

zong met hart en ziel in het gospelkoor van haar 

vader. Ook al hield Aretha van het gospelkoor, haar 

grootste droom was om ook buiten de kerk gehoord 

te worden. 

Al snel kreeg ze een contract aangeboden bij een 

platenmaatschappij. Ze werd een enorme ster en 

ze creëerde enkele van de meest geliefde liedjes uit 

de geschiedenis die tot op de dag van vandaag nog 

hoop geven aan luisteraars.

Het duurde 30 jaar voordat Aretha werd opgenomen 

in de Rock & Roll Hall of Fame. Zij was de allereerste 

vrouw in de geschiedenis die op de lijst stond!

Maar Aretha’s grootste eer was het zingen bij de 

inauguratie van Obama, de eerste Afro-Amerikaanse 

president van de Verenigde Staten. 

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! 

BEROEPEN

Van klein tot groots:  
Aretha Franklin
Amy Blackwell (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 876 1
Prijs € 14,95
Verschijnt in september

• Negende deel in deze 
prachtserie

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

informatie over Aretha 
• Dit najaar verschijnt er een 

Amerikaanse biografische 
drama- en muziekfilm over 
Aretha’s leven en carrière

• Gaat ook in op 
Aretha's rol in de 
burgerrechtenbeweging
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De eerste man in de serie 
Van klein tot groots!
Thema’s: inspirerende man, geschiedenis, 
biografie, muziek

Daar is hij dan, onze allereerste man in de serie Van 

klein tot groots! Dit deel gaat over niemand minder 

dan David Bowie. 

David Bowie woonde samen met zijn familie in een 

klein huis in Londen. Al van jongs af aan was David 

een echte ster. Van uitblinken in dans en muziek 

op school tot het starten van zijn allereerste band, 

David was een uitzonderlijke jongen. 

Urenlang luisterde David naar de rock- en jazz-

muziek die zijn broer draaide. Hij raakte hierdoor 

zo geïnspireerd dat hij zijn eigen muziek begon te 

schrijven. Maar hij wist dat hij naast zanger ook een 

goede performer moest zijn. Dus mixte hij muziek 

met de meest bizarre outfits en optredens. 

Als volwassen man behoorde David tot de meest 

gevierde muzikanten en magische artiesten 

die er ooit waren. Hij verbaasde iedere keer 

weer het publiek met zijn talent, kostuums en 

podiumprestaties. David bleef te allen tijde zichzelf 

en dat is wat hem zo’n unieke ster maakte. 

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! 

BEROEPEN

• Al tien delen in deze 
prachtserie

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

extra informatie over  
David Bowies leven

Van klein tot groots:  
David Bowie
Ana Albero (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 877 8 
Prijs € 14,95
Verschijnt in september
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Alle delen uit de serie 
Van klein tot groots
Met de serie Van klein tot 

groots ontdekken kinderen én 

volwassenen de levensverhalen 

van belangrijke personen uit de 

wereld van muziek, wetenschap, 

sport, literatuur, kunst en 

filosofie.  

Elk deel laat zien hoe hun leven 

begon met een grote droom en 

leidde tot een prominente plek in 

de wereldgeschiedenis.

Van klein tot groots:  
Coco Chanel, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,95

Coco Chanel was dé vrouw  
van de Franse mode. Als naaister 
bevrijdde ze vrouwen van hun 
korsetten, verkortte ze rokken 
en gaf ze aan veel kleding een 
mannelijke touch. Haar kleding 
staat daarom symbool voor de 
vrijheid van de moderne vrouw.

Van klein tot groots: 
 Audrey Hepburn, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 14,95

Naast filmster en een schoonheids- 
en stijlicoon was Audrey Hepburn 
vooral een vrouw die de wereld 
veroverde met haar toewijding. 
Haar menslievende levenshouding 
leidde ertoe dat ze ambassadrice 
werd voor UNICEF en kinderen 
hielp in de meest hulpbehoevende 
landen ter wereld. 

Van klein tot groots:  
Anne Frank, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,95

Anne Frank was een Duits meisje 
van Joodse afkomst dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onderdook 
uit angst voor de nazi’s. Haar 
dagboek werd vertaald in meer 
dan 70 talen en geeft een stem 
aan meer dan een miljoen kinderen 
die zijn omgekomen tijdens de 
Holocaust.

Van klein tot groots:  
Frida Kahlo, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,95 

Frida Kahlo was een Mexicaanse 
kunstschilderes die uitgroeide tot 
een van de grootste kunsticonen 
van de 20e eeuw. Ze had een 
zeer persoonlijke en vrouwelijke 
schilderstijl en was daarnaast een 
bijzondere vrouw met een rebelse 
persoonlijkheid en een drang naar 
onafhankelijkheid.

Van klein tot groots:  
Marie Curie, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 14,95

Marie Curie werd de eerste 
vrouwelijke doctor in de exacte 
wetenschappen, de eerste 
vrouwelijke docent aan de universiteit 
van Parijs, en ze won ook nog als 
eerste persoon in de geschiedenis 
twee keer een Nobelprijs. Ze wordt 
gezien als de meest inspirerende 
vrouw in de moderne wetenschap.

Van klein tot groots:  
Rosa Parks, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,95
Rosa Parks groeide op tot een 
burgerrechtenactiviste die met  
haar moed en waardigheid een 
beweging op gang bracht die 
een einde zou maken aan de 
rassenscheiding. Ze is een voorbeeld 
van moed, waardigheid en 
doorzettingsvermogen in de strijd 
tegen ongelijkheid. 

Van klein tot groots: 
Astrid Lindgren
ISBN 978 90 5116 835 8
Prijs € 14,95
Al heel jong werd Astrid Lindgren 
verliefd op boeken en verhalen. 
Ze groeide op in de natuur en 
had een heerlijke en vrije jeugd. 
Het personage Pippi Langkous is 
geïnspireerd op haar eigen ervaringen 
en herinnert ons aan het geluk 
van onze kindertijd. Astrid kreeg 
voor haar werk twee keer de Hans 
Christian Andersenprijs.

Van klein tot groots:  
Malala Yousafzai
ISBN 978 90 5116 859 4
Prijs € 14,50
Malala genoot erg van school, totdat 
de taliban aan de macht kwam 
en meisjes niet meer naar school 
mochten. Malala was het daar niet 
mee eens en liet dat ook weten. 
Ze werd een voorvechtster van 
onderwijs voor meisjes en won als 
jongste vrouw ooit de Nobelprijs voor 
de Vrede. Ze is tot nu toe de enige 
vrouw in onze serie die nog leeft. 



Als ik later…
Thema: dieren

Het nieuwe kartonboekje van Monica Maas is 

kleurrijk, vrolijk en past perfect bij het thema van 

de Kinderboekenweek. In duidelijke en herkenbare 

illustraties laat Wat wil je worden? zien wat 

peuters later allemaal kunnen worden, zoals een 

brandweerman, juffrouw, tandarts en bakker. 

Op de rechterpagina staat steeds het beroep 

dat wordt uitgevoerd, op de linkerpagina zie je 

alles wat daarbĳ nodig is. Extra leuk: wĳs links de 

voorwerpen aan die je rechts ziet. 

BEROEPEN

Eerder verschenen:

Wat gaan we doen?
ISBN 978 90 5116 738 2 
Prijs € 10,99

Wat wil je worden?
Monica Maas  
(tekst en illustraties)

Vanaf 1 jaar 
Formaat 18 x 21 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 271, 228
ISBN 978 90 5116 843 3
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in september

Monica Maas (1953) is geboren 
op Texel en woont daar nog 
steeds. Ze kan als geen ander 
prentenboeken en kartonboeken 
voor jonge kinderen maken. Haar 
kenmerkende illustraties zijn 
zowel vertederend als grappig. 
Inmiddels heeft ze tekeningen en 
omslagen voor ruim 100 (kinder)
boeken gemaakt. Ook ontwerpt 
ze wenskaarten en dessins.

Op rijm voorlezen en samen ontdekken, 
aanwijzen en benoemen!
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Een klassieker met 
nieuwe illustraties
Thema’s: circus, clown, gedichten

Ken je het verhaal van De clown zei nee? 

Deze klassieker werd al meermaals van 

nieuwe illustraties voorzien en verschijnt 

nu met waanzinnig mooie, gevoelige 

illustraties van niemand minder dan de 

getalenteerde Torben Kuhlmann.

Zoiets is nog nooit eerder gebeurd! Elke 

avond betreedt Petronius, de grappigste 

clown ter wereld, samen met zijn 

eigenwijze ezel Theodoor de piste en 

maakt het publiek dolenthousiast. Maar 

vandaag zegt hij nee. Hij vindt het niet 

langer leuk om de dwaas te spelen. Hij 

vertelt veel liever verhalen en gedichten 

voor kinderen! Theodoor en de andere 

dieren volgen Petronius om hun droom 

waar te maken: het creëren van een 

eigen circus waarin niemand gedwongen 

wordt gekke trucjes uit te voeren. 

BEROEPEN

De clown zei nee
Torben Kuhlmann (illustraties)
Mischa Damjan (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Miep Diekmann
Formaat 21,5 x 28 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 879 2
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september



• Met achterin een ABC 
van bijzondere beroepen  
met uitleg

Boris weet niet wat  
hij wil worden
Thema’s: zoektocht, familie

De mama van Boris is jarig en dus komt er bezoek. 

Op het feestje vraagt iedereen aan Boris: ‘Wat wil 

je later worden?’ Boris vindt het maar een gekke 

vraag. Hoe weet hij dat nou?

Gelukkig helpt oma hem. ‘Laten we maar beginnen 

met de letter B,’ zegt ze. ‘De B van Boris.’ En zo 

gaan ze allerlei beroepen langs die met de letter B 

beginnen. ‘Wil je Bakker worden, of Balletdanser? 

Buschauffeur of Burgemeester? Of toch liever 

Brandweerman in een mooie rode auto?’ Boris 

denkt en denkt… Er is zó veel om uit te kiezen!

‘Ik geloof dat ik het weet! Jij wordt gewoon Boris,’ 

zegt oma. ‘Niet zomaar een Boris, maar een 

Bijzondere, Blije, Briljante, Beminde, Bijdehante, 

Béregoeie, Bezige, Brave, en af en toe Brommerige 

Boris.’ Dat lijkt Boris een heel goed plan.

BEROEPEN

Romina Rollhauser (Delft) is geboren en opgegroeid in 
Patagonië (zuidelijk Argentinië). De liefde voerde haar in 
2010 naar Nederland. Hier herontdekte zij haar passie voor 
illustreren. Ze is een autodidact illustrator die potlood, 
pastel, waterverf en gouache met digital media combineert. 
Romina was finaliste bij de Pixi Award 2019. Dit is haar  
allereerste prentenboek.

Caren Peeters (Culemborg) heeft 
een grenzeloze nieuwsgierigheid 
naar ongeveer alles en is een allround 
tekstschrijver. Haar specialiteit is  
om complexe zaken begrijpelijk te 
maken. Bij De Vier Windstreken 
verscheen eerder van haar het 
prentenboek De verjaardag van  
de luiaard.

Een baan voor Boris
Romina Rollhauser (illustraties)
Caren Peeters (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274 
ISBN 978 90 5116 873 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Series rondom beroepen! BEROEPEN

Piloot, astronaut, uitvinder, wetenschapper

Lindbergh. Het grote avontuur 
van een vliegende muis
ISBN 978 90 5116 358 2
Prijs  € 19,99

Armstrong. De avontuurlijke 
reis van een muis naar de maan
ISBN 978 90 5116 563 0
Prijs € 19,99

Edison. Het mysterie van de 
muizenschat
ISBN 978 90 5116 651 4
Prijs € 19,99

Einstein. De fantastische reis 
van een muis door ruimte en tijd
ISBN 978 90 5116 821 1
Prijs € 19,99

Muzikant

Kartonboekenserie met innovatieve flapjes

Drukke Dag. Brandweer
ISBN 978 90 5116 846 4
Prijs € 10,95

Drukke Dag. Boer
ISBN 978 90 5116 847 1
Prijs € 10,95

De beer en de piano
ISBN 978 90 5116 469 5
Prijs € 14,99

De beer, de piano, de hond 
en de viool
ISBN 978 90 5116 691 0
Prijs € 14,99

De beer, de piano en het grote 
concert van Kleine Beer
ISBN 978 90 5116 833 4
Prijs € 14,99
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Een kleurrijke wereld
Thema’s: mensen, dieren, voorwerpen, 
tegenstellingen

De wereld is bontgekleurd en met dit groot 

formaat kartonboek wordt het nog kleurrijker!

Maak kennis met Bruno, de vrolijke hond die je 

meeneemt langs allerlei plekken waar je woorden 

kunt leren: een huis, de tuin, de stad en de 

dierentuin! Kun jij dit ondeugende hondje op 

elke pagina vinden? Op elke spread staat ook een 

zoekvraag die met Bruno te maken heeft, zoals: 

Waar is Bruno’s hondenbot? Alle voorwerpen en 

personen zijn benoemd, met lidwoord erbij.

Dit heerlijk grote, kleurrijke kartonboek blijft 
verwonderen! Kinderen leren op jonge leeftijd 
spelenderwijs hoe mooi, kleurrijk en divers onze 
wereld is. 

Van dezelfde maker:

Van hemelsblauw tot knalgeel
ISBN 978 90 5116 634 7
Prijs € 14,50

Wij
ISBN 978 90 5116 809 9 
Prijs € 9,99

Mijn wereld vol woorden
Nastja Holtfreter 
(tekst en illustraties)

Vanaf 2 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 23,5 x 31,5 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 228, 271
ISBN 978 90 5116 868 6 
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in september
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• Een inclusief verhaal op 
rijm over alle manieren 
waarop je kunt zeggen: 
“Ik hou van jou.”

• Extra dierenweetjes 
achterin

• Prachtig omslag met 
goudfolie en reliëf 

• Mooi cadeauboek voor 
jong en oud om je liefde 
te tonen. 

Alle soorten liefde
Thema’s: liefde, mensen, inclusiviteit, 
dieren

Op een dag weet je ’t gewoon: je bent verliefd op die 

ene persoon! Maar de vraag is: hoe verklaar je jouw 

liefde aan hem of haar? Mensen doen dat op veel 

manieren. En hoe gaat het bij de dieren?

Een mooi en hartverwarmend prentenboek op rijm 

dat laat zien hoe mensen en dieren “ik hou van jou” 

zeggen.  

Van knuffelende waterslangen tot dansende 

kraanvogels. Op iedere pagina wordt een 

interactie tussen twee dieren vergeleken met een 

menselijke interactie, waaruit blijkt dat we niet zo 

veel van dieren verschillen.  

Een verhaal dat vriendelijkheid aanmoedigt 

en jong en oud kennis laat maken met 

verschillende soorten dieren en manieren 

om van elkaar te houden. Met achterin 

een non-fictiegedeelte met extra 

informatie over de dieren die in het 

boek voorbijkomen.

Zeggen dat ik van je hou
Alette Straathof (illustraties)
Marilyn Singer (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 23,5 x 29,0 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 865 5
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in september
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Origineel 
sinterklaasboek 
Thema’s: Sinterklaas, raadsel, vriendschap

Klaas de kat heeft een heel fijn leven, samen met 

zijn vriendjes Mila en Max. Maar op een dag hebben 

ze geen aandacht meer voor hem. Wat is er aan de 

hand? Klaas gaat op onderzoek uit om het raadsel te 

ontrafelen.

Mila en Max zijn bezig met voorbereidingen voor 

Sinterklaas.  En wat de lezer wel ziet en Klaas niet, is 

dat ze bij alles wat ze doen juist wél met Klaas bezig 

zijn. Ze maken tekeningen van hem voor de Sint, ze 

bakken koekjes in kattenvorm en ze zetten zelfs iets 

voor hem op hun verlanglijstje.

In de tussentijd haalt Klaas grappige capriolen uit 

om de aandacht te trekken en te achterhalen wie er 

toch telkens ’s nachts in huis komt. Tevergeefs, tot 

hij het bijna opgeeft en de moed in zijn pootjes zakt. 

Maar dan ligt er een schoencadeautje voor hem: een 

gloednieuwe speelbal! Raadsels zijn stiekem toch 

best leuk, als je maar een beetje geduld hebt.

Een grappig verhaal, waarin de lezer op de illustraties 

allerlei hints en details kan ontdekken van de Sint en 

zijn Pieten.

Klaas de kat en het raadsel 
van Sinterklaas
Géwout Esselink (illustraties)
Barend Last en Anouk 
Overman (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 227, 273, 274 
ISBN 978 90 5116 864 8
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in oktober Géwout Esselink (Steenwijk) 

illustreerde al tweehonderd 
boeken, waarvan hij er drie 
ook zelf geschreven heeft. 
In totaal heeft Géwout al 
negen boeken bij De Vier 
Windstreken geïllustreerd. 

www.barendlast.com
www.devoorleeshoek.nl

Barend Last (Kanne, België) stond eerst als Meester Barend 
voor de klas, waar hij zijn passie voor het vertellen van 
verhalen ontdekte. Hij schrijft boeken voor kinderen en 
volwassenen, zowel fictie als non-fictie. 
Anouk Overman (Amsterdam) is oprichter van De 
Voorleeshoek. De Voorleeshoek maakt voorleesfilmpjes 
voor kinderen van 0-10 jaar. 

27



Pixi-boekjes over 
beroepen!
Weet jij al wat je wilt worden? Met deze serie 

duik je in de wereld van beroepen! Race je in een 

supersnelle racewagen als autocoureur, zorg je 

voor de olifanten en apen als dierenverzorger 

in de dierentuin of graaf jij als bouwvakker met 

de graafmachine een diep gat uit? De andere 

beroepen in deze serie zijn: imker, bibliotheek-

medewerker, boekhandelaar, voetballer en 

balletdanser. 

BEROEPEN

Kijk voor meer informatie op 
www.pixiboeken.nl

Pixi-serie 13: Beroepen, 
8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 114 1

Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs € 63,36
Verschijnt in september
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Pixi-serie 05:
Ridders & Prinsessen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

Pixi-serie 12: 
VWS toppers I, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 113 4
Prijs € 63,36

Pixi-serie 08: 
Klassiek II, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 108 0
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 100 4
Prijs € 63,36

Pixi-serie 09: 
Vriendschap, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 110 3
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 111 0
Prijs € 63,36

Pixi’s voor elke tijd 
van het jaar

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

ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36
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Creatief spelen
Thema’s: knutselen, spelletjes 

In dit nieuwe knutselboek van Sabine Lohf maak 

je je eigen spelletjes met materialen die iedereen 

thuis heeft liggen. Zo bevat het boek verschillende 

dobbelspellen, kaartspellen, puzzels, en nog veel 

meer! Het boek is wat minder omvangrijk dan haar 

eerdere knutselboeken, en heeft daardoor een 

aantrekkelijke prijs.

Verander knopen in kleurrijke tekeningen, kurken 

worden kleurrijke speelfiguren en maak van een 

eierdoos een golvende zee! 

Sabine Lohf laat zien hoeveel plezier je kunt 

hebben, niet alleen met spelen, maar zelfs met 

het maken van je eigen speelgoed. Of je nu binnen 

of buiten speelt, alleen of in een groep, deze 

spelideeën zullen je uren vermaken!

• Kleurrijk doeboek met 80 knutselideeën, 
waar je meteen mee kunt spelen 

• Met stapsgewijze instructies en duidelijke 
voorbeelden

• Softcover
• Voor thuis en in de klas
• Sabine Lohf is internationaal bekend als 

maker van knutselboeken

Van dezelfde maker:

Eerst knutselen, dan spelen!
Sabine Lohf (tekst en idee)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Kittie Markus 
Formaat 28,5 x 22 cm
Omvang 80 bladzijden
NUR 214, 228
ISBN 978 90 5116 849 5 
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in november

Knutselen met hout
ISBN 978 90 5116 759 7
Prijs € 19,99
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Nieuw in de serie 
‘Hoera, ik kan lezen!’ 
Thema’s: avontuur, luchtballon, school, 
viezigheid

•  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.

Papa Smoezel heeft iets geknutseld: een 

luchtballon! Deze stijgt alleen op wanneer je er iets 

stinkends in stopt. Slijmerig, slijk en tenenkaas! 

Dat vinden de Smoezel-kinderen geweldig en dus 

stappen ze gelijk in. Ze vliegen steeds hoger en 

verder, totdat de ballon opeens begint te zakken…

Gatenkaas en stinklaars, ze landen midden op 

een schoolplein! Alle kinderen en leerkrachten 

hebben zich daar verzameld. Ze vieren vandaag 

het schoolfeest en het hele plein staat vol met 

spelletjes. De Smoezels doen met alle spelletjes 

mee, maar natuurlijk wel op hun eigen gekke, 

chaotische manier. 

Dan is het tijd om weer naar huis te gaan. De 

Smoezels verzamelen een grote berg stinksokken 

en de Smoezelluchtballon stijgt op! 

De Smoezels op het 
schoolfeest
Erhard Dietl  
(tekst en illustraties)

AVI E4
Vertaald door Monique 
Berndes
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 287
ISBN 978 90 5116 872 3
Prijs € 9,95
Verschijnt in oktober

De Smoezels en de 
reuzeninktvis
Erhard Dietl  
(tekst en illustraties)
Voorlezen vanaf 6 jaar
Zelflezen vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5116 832 7
Prijs ca. € 12,99

Nieuw AVI-boek over de Smoezels!
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help, een mug!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 095 6

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

Zzzoef!
AVI M5
ISBN 978 90 5116 097 0

Op slot!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 568 5

AVI-boeken

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

poef!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 448 0

Rits en Rats
AVI E3
ISBN 978 90 5116 096 3

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

Grapjes
AVI E4
ISBN 978 90 5116 648 4

Kleine IJsbeer en de 
bange haas
AVI M4
ISBN 978 90 5116 657 6

Robbie en Ronnie
AVI E4
ISBN 978 90 5116 658 3

Een geluk bij een ongeluk
AVI M3
ISBN 978 90 5116 659 0

De kattenboot
AVI E4
ISBN 978 90 5116 687 3

Een draak voor Dako
AVI M4
ISBN 978 90 5116 647 7

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

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

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

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

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

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

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
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De Smoezels maken er een 
potje van (AVI E4)
ISBN 978 90 5116 992 8
Prijs € 9,99

De Smoezels zijn samen sterk 
(AVI M4)
ISBN 978 90 5116 405 3
Prijs € 9,99

De Smoezels hebben vanaf  
1 december hun eigen 
bioscoopfilm!  

De Smoezels in Dinoland 
Voorlezen va 6/zelf lezen va 8 jaar
ISBN 9789051167726
Prijs € 12,99

De Smoezels gaan naar school
ISBN 9789051163872
Prijs € 14,99

De Smoezels en de nieuwe oppas
ISBN9789051163025
Prijs € 14,99

De Smoezels vieren een verjaardag
ISBN 9789051162370
Prijs € 14,99

De knotsgekke avonturen van 
opa Smoezel
ISBN 9789051164619
Prijs € 14,99

De Smoezels vinden een huisdier
ISBN 9789051166286
Prijs € 14,99 

Maak spaghetti met de Smoezels 
(kookboek) 
ISBN 9789051166538
Prijs € 13,99 

AVI-boeken

De Smoezels en de reuzeninktvis
ISBN 978 90 5116 832 7
Prijs € 12,99
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Gedwongen  
het klooster in
Thema’s: geschiedenis, klooster, zussen

Hasselt, 1412. De zusjes Lot en Janne zijn 

onafscheidelijk. Ze schelen elf maanden en Lot 

heeft altijd voor haar jongere zusje gezorgd. Lot 

is zelfverzekerd, terwijl Janne stottert en zich 

minderwaardig voelt. Als de mooie Lot door haar 

moeder naar het klooster wordt gebracht, omdat ze 

te veel en vooral ongewenste aandacht van jongens 

krijgt, worden de zusjes van elkaar gescheiden. 

 

Het kloosterleven is zwaar. Vernederingen, straffen 

en bijna sadistisch machtsmisbruik zijn aan de orde 

van de dag. Terwijl Lots eigenwaarde langzaam 

afbrokkelt, bloeit die van Janne op. Wanneer Lot 

met de meest wrede nonnen moet verhuizen naar 

een nieuw klooster in Katen, verhuist Janne mee. 

Zij vindt werk bij het plaatselijke veer. De blijdschap 

om de nabijheid van haar zusje krijgt voor Lot een 

bittere smaak als ze ontdekt dat Kasper, de jongen 

waar zij heimelijk verliefd op is, valt voor Janne. 

Tijdens een watersnood lijkt Janne vermist. Lot 

rent het klooster uit, om haar te gaan zoeken. Ze 

vindt haar, verdronken in de bedstee. Terwijl Lot 

afscheid van haar zusje neemt realiseert ze zich 

hoeveel zij op elkaar lijken. Ze besluit van identiteit 

te wisselen met Janne, en te vluchten. De enige 

persoon waar ze daarna heen kan, is Kasper. Ze gaat 

de confrontatie aan met hem en met haar familie, 

en begint daarna aan een nieuw leven, samen met 

Kasper. 

• Gebaseerd op waargebeurde feiten
• Na De vloek van Voorst is dit de tweede historische 

jeugdroman van Joke Eikenaar (Wezep)

Fragment 
Lot kuste het koude voorhoofd en de blauwe mond. 

En ze huilde met ingehouden snikken, zo zacht 

als ze kon. Haar zusje, haar alles. Ze legde haar 

hoofd op Jannes buik en sloeg een arm om haar 

middel. Wat had ze dit gemist! Lijfelijk contact. 

Liefde! Al die jaren dat ze in het klooster was,  

was weggegooide tijd voor haar en Janne. Al die 

jaren waren ze beiden tekortgedaan.

Het Zoete Water
Joke Eikenaar (tekst)
JeRoen Murré (omslag)

Vanaf 13 jaar 
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 304 bladzijden
NUR 284, 285, 242
ISBN 978 90 5116 848 8
Prijs ca. € 16,95
Verschijnt in oktober
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5e druk!
Sint-Maarten en het beertje
ISBN 978 90 5579 475 1
Prijs € 14,99

Kerst met Vera
ISBN 978 90 5116 165 6
Prijs € 14,99

Warme verhalen voor  
Kerst en Sint-Maarten  

De ster van Bethlehem, 
adventsboek
ISBN 978 90 5116 179 3

Van € 8,95
voor € 7,50!

Adventstijd 

Creatief aftellen tot kerst
ISBN 978 90 5116 4565 

Van € 17,95
voor € 7,50!

Winter

Het grote winterknutselboek
ISBN 978 90 5116 550 0

Vrolijk kerstfeest, 
Paultje!,  
kartoneditie
ISBN 978 90 5116 144 1
Prijs € 11,99

Kerst

Display Pixi-serie  
07 Kerst
ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

Het kerstklokje
ISBN 978 90 5116 697 2
Prijs € 14,99

Een voetbal voor de 
vrede
ISBN 978 90 5116 092 5

Wintervrienden
ISBN 978 90 5116 754 2
Prijs € 14,99

2e druk! 
De zeven kersttruitjes
ISBN 978 90 5065 743 6
Prijs € 14,99

Brieven van Felix.  
Een kleine haas op wereldreis
ISBN 978 90 5116 765 8

Van € 17,95
voor € 15,95!

Sint-Maarten

Van € 19,95  
voor € 9,99!

Van € 14,95 
voor € 9,99!

3e druk! 
Tessel viert Sint-Maarten
ISBN 978 90 5116 560 9
Prijs € 14,99

De mooiste vis van 
de zee viert Kerst, 
kartonboek
ISBN 978 90 5116 804 4
Prijs € 9,99
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30e druk!
De mooiste vis van de zee, boek 1
ISBN 978 90 5579 191 0
€ 15,99

Regenboog is de mooiste vis in de zee. 
Maar hij is trots en ijdel, en daardoor 
heeft hij geen enkele vriend. Pas 
als hij een van zijn mooie schubben 
weggeeft vinden ze hem aardig 
en merkt hij dat het belangrijker is 
om vrienden te hebben dan om de 
mooiste te zijn! Met glinsterfolie.

8e druk!
De mooiste vis van de zee,  
groot kartonboek
23 x 23 cm
ISBN 978 90 5579 885 8
€ 12,99

Het klassieke verhaal met 
verkorte en vlotte tekst. 

Herdrukken!

3e druk!
De mooiste vis van de zee, 
kartonboek
ISBN 978 90 5116 639 2
€ 9,99

Het klassieke verhaal met 
verkorte en vlotte tekst.

5e druk!
Armstrong. De avontuurlijke reis  
van een muis naar de maan
ISBN 978 90 5116 563 0 
€ 19,99

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 een muis 
heeft gevlogen, neemt hij een besluit: 
“Ik word de eerste muis op de maan!” 
Een spannend verhaal met achterin een 
korte geschiedenis van de ruimtevaart.

11e druk!
Max en de toverstenen
ISBN 978 90 5579 203 0
€ 15,99

Op een rotseiland midden in de zee 
woont Max, de rotsmuis met zijn 
vrienden. Op een dag vindt Max een 
prachtige flonkerende steen, die licht 
en warmte geeft. Hoe deze vondst 
het leven de rotsmuizen op het eiland 
verandert, kan de lezer in het tweede 
deel van het boek zelf bepalen. Met 
glinsterfolie. 
Klassieker na lange tijd 
weer leverbaar!
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De Vier Windstreken 
Ampèrelaan 3, 2289 CD Rijswijk
Telefoon 070-4131191
info@vierwindstreken.com
www.vierwindstreken.com

PROMOTIE NEDERLAND
Phoebe Doughtie • phoebe@vierwindstreken.com 

VERKOOP NEDERLAND
Nicky Graziosi  • 06 - 51 29 06 99 • nicky@vierwindstreken.com 

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 2021
Prentenboeken
978 90 5116...
878 5  Frans-Ferdinand wil dansen – Pfister  €  14,95
840 2  Benno – De Beer/Romanelli €  14,95
876 1  Van klein tot groots: Aretha Franklin – 
 Blackwell/Sánchez Vegara € 14,95
877 8  Van klein tot groots: David Bowie – 
 Albero/Sánchez Vegara  € 14,95
843 3 Wat wil je worden? – Maas €  10,95
879 2  De clown zei nee – Kuhlmann/Damjan €  14,95
873 0  Een baan voor Boris – Rollhauser/Peeters € 14,95
868 6  Mijn wereld vol woorden – Holtfreter  € 14,50
865 5  Zeggen dat ik van je hou – Straathof/Singer € 14,95
864 8  Klaas de kat en het raadsel van Sinterklaas – 
 Esselink/Last en Overman € 14,95
849 5  Eerst knutselen, dan spelen! – Lohf € 14,95

Pixiboeken 
978 90 5065… 
114 1  Pixi-serie 13: Beroepen, 8 x 8 ex.  €  63,36 

Titel in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’ 
978 90 5116…
872 3  De Smoezels op het schoolfeest – Dietl €  9,95

Jeugdboeken
978 90 5116…
874 7  Memento Monstrum – Till/Rauers €  19,95
848 8  Het Zoete Water – Eikenaar €  16,95

Herdrukken
978 90 5579…
191 0  De mooiste vis van de zee, boek 1 – Pfister €  15,99
885 8  De mooiste vis van de zee, groot kartonboek – Pfister €  12,99
203 0  Max en de toverstenen – Pfister  €  15,99

978 90 5116…
639 2  De mooiste vis van de zee, kartonboek – Pfister €  9,99
563 0  Armstrong. De avontuurlijke reis van een muis  
 naar de maan – Kuhlmann €  19,99


