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Superzoet, maar
met een bite!
Thema’s: feest, vriendschap, toveren
Voor alle liefhebbers van Twinkel, feeën,
vriendschap en glitters is er nu een nieuw avontuur!
Morgen is Twinkel jarig, en dat moet natuurlijk met
een gigaglitterig feest worden gevierd. Samen met
haar vrienden begint ze met de voorbereidingen.
Maar ’s nachts gaat het flink stormen, waardoor
al hun werk verpest is! Dan verschijnt gelukkig de
Goede Fee, die Twinkel vertelt dat ze een wens
mag doen. Twinkels wens is een geweldig feest
voor iedereen!
Twinkel doet een wens
Sarah Warburton (illustraties)
Katharine Holabird (tekst)

• Met glitters op
het omslag!

Vanaf 4 jaar
Vertaald door Mariella
Manfré
Formaat 25 x 25 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 569 2
Prijs € 14,95
Verschijnt in april

Eerder verschenen:

Twinkel
ISBN 978 90 5116 400 8
Prijs € 14,95
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Twinkel temt een draak
ISBN 978 90 5116 532 6
Prijs € 14,95
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Lang verwacht:
kartonboek van de
mooiste vis van de zee!
Thema’s: delen, vriendschap
Al vaak kregen we het verzoek om deel 1 van
De mooiste vis van de zee nog eens als kartonboek
uit te geven. Nu is het eindelijk zover, en verschijnt
er een ingekorte, herziene versie van dit klassieke
verhaal. Een ideaal (kraam)cadeautje!
• Geen herdruk, maar een nieuwe uitgave
• Met glinsterfolie
• Herziene, vlotte tekst
Ook over de mooiste vis:

De mooiste vis van de zee,
kartonboek
Marcus Pfister
(tekst en illustraties)
Vanaf 2 jaar
Vertaald door Nannie Kuiper
Formaat 15,8 x 15,8 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 639 2
Prijs € 9,95
Verschijnt in februari

De mooiste vis van de zee.
Vijf avonturen met
Regenboog
ISBN 978 90 5116 376 6
Prijs € 19,95
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Alweer het twaalfde
avontuur van Paultje!
Thema’s: vakantie, tevreden zijn met
wat je hebt
Als Paultje hoort over de geweldige vakantie van
zijn vriendin Wendy Wildegans, wil hij ook nieuwe
plaatsen ontdekken, spelen in het water en alleen
maar lekkere dingen eten! Maar hij en zijn familie
kunnen niet zomaar ergens heen vliegen, zoals de
ganzen. En hun wagen blijkt niet sterk genoeg te
zijn om al hun bagage te kunnen dragen.
Maar dan herinnert Paultje zich een bijzondere
plek, die zijn opa hem een keer heeft laten zien.
Daar kan de hele familie toch vakantie vieren!
Eerder verschenen:

Fijne vakantie, Paultje!
Eve Tharlet (illustraties)
Brigitte Weninger (tekst)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Lucas
Arnoldussen
Formaat 21,5 x 25,8 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 640 8
Prijs € 14,95
Verschijnt in februari

Vijf avonturen met Paultje
ISBN 978 90 5116 506 7
Prijs € 19,95
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Kleine Mol kan
niet stilzitten
Thema’s: omgaan met ADHD
Vanaf het moment dat Kleine Mol wakker wordt, is
het gedaan met de rust. Hij sjeest in het rond, verliest
continu zijn aandacht en raakt van alles kwijt.
Iedereen plakt hem labels op: ze vinden hem
vervelend, ongeduldig, vermoeiend en hyperactief.
Zijn ouders zijn bezorgd. Zijn docenten wanhopig. En
nu komt er ook nog eens een belangrijke opdracht van
school aan, waardoor ook Kleine Mol radeloos is...
Gelukkig vinden ze iemand die hem kan helpen. Kleine
Mol gaat elke week bij haar langs. De ene keer gaan ze
knutselen, de andere keer koken of juist lekker niksen.
Vaak praten ze over wat Kleine Mol dwarszit. Elke keer
kan hij wat langer stilzitten. En dan leert Kleine Mol
dat zijn energie als een trein is. Als hij het juiste spoor
volgt, dan zal hij niet ontsporen. En dat wat hij met
passie doet, dat is zíjn spoor.
Een nieuw actueel themaboek, van de maker van het
boek Het kleurenmonster, dat erg succesvol is.

Eerder verschenen van
Anna Llenas:

HERDRUK!

Kleine Mol raast maar door
Anna Llenas
(tekst & illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 27,5 x 27,5 cm
Omvang 56 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 642 2
Prijs € 15,95
Verschijnt in februari

Het kleurenmonster
ISBN 978 90 5116 590 6
Prijs € 14,95
Pluche kleurenmonsters te
bestellen via de uitgeverij
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Wat komt er uit het ei?
Eerder verschenen:

Thema’s: natuur, ei, vogels, broeden
Na het enorme succes van Het wonder van de
appel is er een nieuw kartonnen kunstwerk dat
een fascinerende blik in de natuur geeft. Kinderen
ontdekken hoe een vogel op haar ei broedt, hoe het
barst en kraakt en dan... komt er een kuikentje uit.

Het wonder van de appel
ISBN 978 90 5116 592 0
Prijs € 12,95

Het wonder van het ei
Andreas Német (illustraties)
Hans-Christian Schmidt
(tekst)
Vanaf 3 jaar
Formaat 20 x 20 cm
Omvang 10 bladzijden
NUR 271, 223
ISBN 978 90 5116 632 3
Prijs € 12,95
Verschijnt in februari

Dit wonder wordt prachtig en begrijpelijk verbeeld
in dit stevige kartonboek. Door te schuiven en
trekken onthult iedere pagina weer iets nieuws.
En als het ei openbarst, kun je het zelfs horen
kraken!
• Een mooi boek tijdens het voorjaar en bij Pasen
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De geboorte van
Vuurkontje!
Thema’s: huisdier, viezigheid, ziek zijn
Slijmerig slijk en tenenkaas! Is dat een drakenei?
De Smoezelkinderen vinden tijdens het graven op
de vuilnisbelt een groot, groen ei. Al snel kruipt er
een groen wezen uit: een draakje, dat ze natuurlijk
willen houden!
Als de draak ziek wordt, doen de Smoezels er alles
aan om hem beter te maken, maar niets helpt. Pas
als hij in een modderpoel belandt en liters modder
drinkt, wordt duidelijk wat er mis was. En als het
beest dan bijna oma Smoezels billen in brand zet,
weten ze meteen een naam voor hem: Vuurkontje!

De Smoezels
vinden een huisdier
Erhard Dietl
(tekst en illustraties)
Vanaf 4 jaar
Vertaald door Hedi de Zanger
Formaat 22 x 28,8 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 628 6
Prijs € 14,95
Verschijnt in februari
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Zo bont zag je een
kleurenboek nog nooit!
Thema’s: kleuren
Een flamingo, aardbeienijs, een regenworm en
een balletschoen hebben één ding met elkaar
gemeen: ze zijn allemaal roze! En daarom vind je
ze in dit grote kartonboek bij elkaar. Elke pagina
is ingedeeld op kleur en laat de gekste en leukste
verzameling dingen en dieren zien.
Met haar heldere, bontgekleurde illustraties heeft
Nastja Holtfreter een prachtige parade gemaakt
van leeuwen met citroenlimonade, Roodkapje en
een rode raceauto, en een groene alien met een
dinosaurus als huisdier!
• Groot formaat kartonboek
• Ruim 150 voorwerpen en dieren (met lidwoord)
benoemd
• Op elke pagina is een muisje te vinden en staat een
tel- of aanwijsopdracht!

Eerder verschenen:

Van hemelsblauw tot
knalgeel
Nastja Holtfreter (illustraties)
Vanaf 2 jaar
Formaat 23,5 x 31,5 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 228, 271
ISBN 978 90 5116 634 7
Prijs € 12,95
Verschijnt in februari

Mijn bonte beestenboek
ISBN 978 90 5116 615 6
Prijs € 12,95
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Heldere uitleg
voor kleuters over
gezinsuitbreiding
Thema’s: conceptie, zwangerschap en
geboorte
De tweeling Mia en Oscar krijgt een broertje of
zusje. En het is niet alleen ongelooflijk spannend
dat er nu al iets in mama’s buik groeit, maar de
twee hebben natuurlijk ook honderden vragen!
Hoe komt die baby in haar buik? Als mama eet, valt
het eten dan op het hoofdje van de baby? Wat is
het verschil tussen een jongen en een meisje? En
hoe zijn zij als tweeling ontstaan? Aan het einde
weten de kinderen niet alleen precies hoe het zit,
maar zijn ze ook dolblij met de nieuwe baby!
Auteur en kinderarts Anna Herzog vertelt een
ontroerend verhaal over de ontwikkeling van een
baby en beantwoordt op openhartige en boeiende
manier de vragen die kleuters over dit onderwerp
hebben. Joëlle Tourlonias maakte er warme
illustraties bij.
• in samenwerking met artsen gemaakt
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Wat groeit er in
mama’s buik?
Joëlle Tourlonias (illustraties)
Anna Herzog (tekst)
Vanaf 5 jaar
Vertaald door Maria van
Donkelaar
Formaat 23 x 30 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 851, 273, 274
ISBN 978 90 5116 641 5
Prijs € 14,95
Verschijnt in februari
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Samen met je beste
vriend kun je alles
Thema’s: vriendschap, spelen, fantasie
Ga op een wonderlijke reis met Belle & Boo
en tover een gewone dag om tot een magisch
avontuur. Vaar tegen de golven in met een zeilboot,
ontdek schatten in de diepe oceaan, zwaai aan
lianen door een jungle vol dieren en speel in een
wolkenparadijs... En dat allemaal met je allerbeste
vriend.
Een warm verhaal met nostalgische illustraties over
vriendschap en fantasie, dat past bij het thema van
Kinderboekenweek 2018: Vriendschap!

Eerder verschenen:

Bedtijd voor Boo
ISBN 978 90 5116 511 1
Prijs € 14,95
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Belle & Boo
Vrienden maken alles leuker
Mandy Sutcliffe (illustraties)
Mark Sperring (tekst)
Vanaf 3 jaar
Vertaald door Eline Markus
Formaat 24 x 24 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 272, 273
ISBN 978 90 5116 636 1
Prijs € 14,95
Verschijnt in april
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Nieuwe klassieke
Pixi-boekjes!
De Pixi-boekjes zijn dan misschien klein,
maar wel een enorm groot succes! Dat
is waarschijnlijk ook te danken aan het
heerlijke nostalgische gevoel dat mensen bij
de boekjes krijgen. Serie 01 Klassiek (de eerste
serie) is dan ook de absolute bestseller! En waar
vraagt dat om? Nog een retroserie uit de jaren
70 natuurlijk!

Pixi-serie 08:
Klassiek II, 8 x 8 ex.
NUR 273
ISBN 978 90 5065 108 0
Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs ca. € 63,36
Verschijnt in februari

Deze nieuwe Pixi-serie is pure nostalgie!
Herinnert u zich bijvoorbeeld Peter en Muisje
Muis nog? Of Teddy en de anderen? Spring terug
in de tijd met deze Pixi’s! Inclusief Snorretje (ook
onderdeel van serie 01), omdat dit het allereerste
Pixi-boekje ooit was.
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Kijk voor meer informatie op
www.pixiboeken.nl
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Pixi’s voor elke tijd van
het jaar.
Ook lente en Pasen!

Pixi-serie 01:
Klassiek, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 100 4
Prijs € 63,36

Pixi-serie 04:
Lente & Pasen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 104 2
Prijs € 63,36

Pixi-serie 02:
Sprookjes, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 101 1
Prijs € 63,36

Pixi-serie 05:
Ridders & Prinsessen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36
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www.pixiboeken.nl

Deel 4 van
De Kronieken van
de Zeven Eilanden
Thema’s: magie, piraten, reizen,
vriendschap
Het nieuwste fantasyverhaal van Mariëtte Aerts,
die inmiddels al meer dan 25 jaar in het vak zit en
meer dan 20 titels op haar naam heeft staan!
Raben en Calli hebben de oversteek naar de
oostelijke landen gemaakt. Daarna leren ze aan
boord van een luchtschip het nieuwe gebied
kennen. Maar dan wordt het schip bedreigd
door Stormbrekers: schepen bemand door
opstandige jongeren. Calli, Raben en hun nieuwe
vrienden weten de aanval af te wenden en kapen
vervolgens zelf een schip. Daarmee besluiten
ze de Kraaienburcht te bezoeken waar ooit
Elementalisten woonden.
Ondertussen wordt het gezelschap in de gaten
gehouden en belaagd door oude, machtige magiërs
uit een andere dimensie. Zij hebben hun eigen
plannen met de Zeven Eilanden, waar de onrust en
strijd nog lang niet voorbij zijn.

De Kronieken van de Zeven
Eilanden: Stormbrekers
Mariëtte Aerts
Paperback
Vanaf 12 jaar
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 368 bladzijden
NUR 283, 284
ISBN 978 90 5116 633 0
Prijs € 17,95
Verschijnt in februari

• Vraag een leesexemplaar en poster aan!
Over Drakensteen schreef het Nederlands Contactcentrum
voor Science Fiction:
Mariëtte Aerts gaat gewoon onverstoorbaar door met haar
geweldige verkenning van de Zeven Eilanden.

De heersers van Kir (1)
ISBN 978 90 5116 359 9
Prijs € 17,95
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De Oude Magie (2)
ISBN 978 90 5116 403 9
Prijs € 17,95

Drakensteen (3)
ISBN 978 90 5116 528 9
Prijs € 17,95

De Cheron dreef richting de twee schepen, langzaam versnellend.
Calli richtte haar staf en zong een tweede nevelsliert.
‘Nog zo’n dot stikmist?’ informeerde Rossni langs zijn neus weg
en hij keek Raben met opgetrokken wenkbrauwen aan.
‘Nee, zo te horen... en zo te zien...’ Raben wees. Het tweede
schip was stil komen te liggen. Het bewoog niet meer, de zeilen
hingen slap. ‘Een totale windstilte met wat... ja, met toch een
beetje stikmist en een snufje... van iets anders. Het klinkt nogal
dodelijk.’
Rossni luisterde naar de klanken die Calli’s lippen verlieten
en was blij dat ze niet tegen hém gericht waren, het klonk als
het gezang van jammerende dwaalgeesten. Het luchtschip dat
halverwege een draaibeweging was gestrand, hing levenloos in de
lucht en de zangers aan boord leken standbeelden geworden.

www.marietteaerts.nl

DE ZIEKENBOEG
Twee herziene
Ziekenboeg-titels!
We kregen vaak het verzoek De diabetes van Daan
uit de serie ‘De ziekenboeg extra’ (over chronische
ziektes) te herdrukken. Daarom verschijnt nu deze
herziene tweede druk! Het boek beschrijft wat er
gebeurt als diabetes type 1 wordt ontdekt en wat
er bij deze ziekte aan de hand is in je lichaam. Ook
wordt duidelijk hoe het is om diabetes te hebben
en wat er allemaal verandert in je leven.
Ook herzien is De ADHD van André. Dit boek
beschrijft hoe het is om ADHD te hebben en wat
het effect ervan is op de omgeving. Ook onderzoek
en behandeling met opvoedingsondersteuning,
medicijnen en gedragstherapie komen aan de orde.
• Er zijn nu al tien boeken in de serie ‘De ziekenboeg’ en
zes in ‘De ziekenboeg extra’

Christine Kliphuis sprak
voor elk boek in de
serie eerst met dokters
en andere deskundigen,
in dit geval het Juliana
Kinderziekenhuis in
Den Haag. Ook praatte
ze met jonge patiënten,
die haar precies konden
vertellen hoe ze zich
voelden.
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De diabetes van Daan
Als je elke dag moet opletten
Christine Kliphuis (tekst)
Helen van Vliet (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 13 x 20,6 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 213
ISBN 978 90 5116 265 3
Prijs ca. € 8,95
Verschijnt in februari

De ADHD van André
Als het te druk is in je hoofd
Christine Kliphuis (tekst)
Helen van Vliet (illustraties)
Vanaf 4 jaar
Formaat 13 x 20,6 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 213
ISBN 978 90 5116 264 6
Prijs ca. € 8,95
Verschijnt in februari

Helen van Vliet
(Rotterdam, 1963)
illustreerde voor
tijdschriften, kranten,
kinderboekenuitgevers
en ontwerpbureaus.
Haar werk is meerdere
malen bekroond door o.a.
de Vlaamse kinder- en
jeugdjury. Als research
voor het illustreren van
Het been van Heleen
heeft Helen zich helemaal
laten ingipsen.
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Ook verkrijgbaar in de serie ‘De ziekenboeg extra’
(64 bladzijden, over chronische ziektes, met stofomslag,
€ 8,95):

De migraine van Madeleine
Als hoofdpijn je ziek maakt
ISBN 978 90 5116 266 0

De epilepsie van Annemarie
Als je hersens soms op hol slaan
ISBN 978 90 5116 262 2

De astma van Alex
Als je soms moeite hebt met ademen
ISBN 978 90 5116 263 9

De MS van Tess
Als elke dag onzeker is
ISBN 978 90 5116 982 9
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Verkrijgbaar in de serie ‘De ziekenboeg’
(32 bladzijden, met stofomslag, € 8,95):

Het oor van Leonoor
Over buisjes in je oren
ISBN 978 90 5116 242 4

Het been van Heleen
Over je been in het gips
ISBN 978 90 5116 268 4

De ogen van Olivia
Over een lui oog en scheelzien
ISBN 978 90 5116 274 5

De jeuk van Joep
Over waterpokken
ISBN 978 90 5116 275 2

De tand van Wijnand
Over een afgebroken tand
ISBN 978 90 5116 270 7

Het genies van Annelies
Over hooikoorts en allergie
ISBN 978 90 5116 271 4

De kop van Jop
Over een hersenschudding
ISBN 978 90 5116 272 1

De buik van Bram
Over pijn in je buik
ISBN 978 90 5116 273 8

De darm van Harm
Over blindedarmontsteking
ISBN 978 90 5116 267 7

IJs voor Matthijs
Over je amandelen knippen
ISBN 978 90 5116 269 1
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Voorjaar 2018
Prentenboeken
978 90 5116...
569 2 Twinkel doet een wens – Warburton/Holabird
639 2 De mooiste vis van de zee, kartonboek – Pfister
640 8 Fijne vakantie, Paultje! – Tharlet/Weninger
642 2 Kleine Mol raast maar door – Llenas
632 3 Het wonder van het ei – Német/Schmidt
628 6 De Smoezels vinden een huisdier – Dietl
634 7 Van hemelsblauw tot knalgeel – Holtfreter
641 5 Wat groeit er in mama’s buik? – Tourlonias/Herzog
636 1 Belle & Boo Vrienden maken alles leuker –
Sutcliffe/Sperrin

€ 14,95
€ 9,95
€ 1 4,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 14,95
€ 12,95
€ 14,95
€ 14,95

Pixi-displays
978 90 5065...
108 0 Serie 08: Klassiek II, 8 x 8 ex.

€ 63,36

Jeugdboek
978 90 5116…
633 0 De kronieken van de Zeven Eilanden:
Stormbrekers – Aerts

€ 17,95

In de serie ‘De ziekenboeg extra’
978 90 5116...
265 3 De Diabetes van Daan – Kliphuis/Van Vliet
264 6 De ADHD van André – Kliphuis/Van Vliet

€ 8,95
€ 8,95

Herdrukken
978 90 5116...
590 6 Het kleurenmonster – Llenas
391 9 Kiekeboe! – Ferri

€ 14,95
€ 12,95
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