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Spelenderwijs tijdzones 
ontdekken
Thema’s: dag en nacht, tijdzones, 
dagindeling

Ga mee de wereld rond! Ga mee op een kleurrijke, 

verrassende reis in één enkele dag. Dit prentenboek 

met prachtige illustraties laat zien wat kinderen 

in verschillende delen van de wereld op hetzelfde 

moment aan het doen zijn.

Elf verschillende kinderen, ergens op de wereld. 

Op hetzelfde moment. In Mexico zit Javier te 

ontbijten, maar precies dat moment is het voor 

Esther in Ghana lunchtijd en ligt Suzi in Australië 

lekker te slapen.

Elke spread laat een kind zien dat iets doet waar 

jonge lezers zich mee kunnen identificeren, zoals 

slapen, naar school gaan of buiten spelen. Ontdek 

de overeenkomsten en verschillen over de hele 

wereld en ervaar hoe we allemaal dezelfde planeet, 

dezelfde momenten en dezelfde zon delen. 

• Leer spelenderwijs over de tijdzones
• Sfeervolle inclusieve illustraties

De wereld op één moment
Alette Straathof  (illustraties)
Ben Lerwill (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door  
Maria van Donkelaar
Formaat 23,5 x 29 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 875 4
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in februari

Eerder verschenen van 
dezelfde illustrator:

Zeggen dat ik van je hou
ISBN 978 90 5116 865 5 
Prijs € 14,99

VALENTIJNSDAG-TIP
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Griekse mythologie  
voor jong en oud!
Thema’s: mythologie, uitvindingen, 
jaloezie, liefde

Imme Dros schreef vele kinderboeken en bewerkte 

een groot aantal Griekse mythen voor de jeugd. Deze 

keer is Daidalos aan de beurt.
 

Daidalos is een bekende figuur in de Griekse 

mythologie. In De vlucht van Daidalos blikt Daidalos 

terug op zijn verleden. Het verhaal is als het ware een 

reis door de herinnering van Daidalos zelf. Dit boek 

gaat onder andere over: het labyrint op Kreta en de 

vlucht met zijn zoon Ikaros.
 

Daidalos was een geniale kunstenaar en uitvinder. 

Hij kwam in dienst van koning Minos van Kreta, na 

zijn vlucht uit Athene. Zo ontwierp hij het beroemde 

labyrint van Knossos, waar Minos de monsterlijke 

minotauros gevangenhield.
 

Theseus, de held van Athene, kreeg de opdracht om 

de minotauros te doden en vertrok dus naar Kreta. 

Daidalos gaf aan Ariadne aanwijzingen hoe zij haar 

held kon helpen in en uit het labyrint te komen.
 

Daidalos en zijn zoon, Ikaros, werden nu door koning 

Minos gevangengehouden op Kreta. De enige manier 

om van Kreta te ontsnappen was via de lucht. Dus 

maakte hij vleugels van veren, waarmee hij en zijn 

zoon wegvlogen over zee. Ikaros vloog echter te dicht 

bij de zon, waardoor de bijenwas van de vleugels smolt 

en hij in zee stortte.

De vlucht van Daidalos
John Rabou (illustraties)
Imme Dros (tekst)

Vanaf 8 jaar
Formaat 21,5 x  28,7 cm
Omvang 52 bladzijden
NUR 277, 282
ISBN 978 90 5116 886 0
Prijs ca. € 16,99
Verschijnt in februari

Imme Dros (Hilversum) is 
een bekende Nederlandse 
schrijfster van 
jeugdliteratuur en mocht 
ook al meerdere prijzen in 
ontvangst nemen. In 1971 
debuteerde ze met haar 
allereerste boek. Ze schreef 
diverse boeken voor onder 
andere onzekere pubers 
maar ook voor beginnende 
lezers. Ook schreef ze 
sprookjesbewerkingen en de 
vertaling en bewerking van 
een aantal Griekse mythen. 
De vlucht van Daidalos is haar 
eerste boek voor De Vier 
Windstreken. 

John Rabou (Den Bosch) 
was zestien jaar lang 
‘Opperhoftekenmeester’ 
van het Land van Ooit. 
Nu maakt hij vooral 
geschiedenisillustraties, 
onder andere voor 
historische jeugdromans, 
educatieve uitgeverijen en 
archeologische diensten 
en bedrijven. Al sinds zijn 
jeugd is hij gefascineerd 
door middeleeuwse en 
klassieke mythologie.
Hij illustreerde eerder 
voor De Vier Windstreken 
Ferguut en Het 
waterschaap.

• De gedetailleerde 
illustraties van John Rabou 
maken dit boek tot een 
prachtig cadeau voor 
8-100 jarigen
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Innovatief, interactief 
kartonboek! 
Thema’s: beroep, ziek zijn, dieren, 
werkzaamheden

Met de Drukke Dag-serie ontdekken jonge kinderen 

verschillende beroepen, door zelf echt mee te doen! 

Het is een drukke dag in de dierenkliniek. Sla 

de interactieve flapjes om en help de dierenarts 

om naar Buster zijn hart te luisteren en Carla 

haar medicijnen te geven. Met het omslaan van 

ieder flapje toveren kinderen een nieuwe situatie 

tevoorschijn, waardoor ze gemotiveerd worden om 

echt mee te doen en te ontdekken. 

• Derde deel in deze succesvolle en interactieve serie 
kartonboeken

• Van brandweer tot dierenarts; deze serie laat zien welke 
mogelijkheden kinderen hebben 

• Doorbreekt stereotypen en is cultureel divers!
• Perfect voor het trainen van de fijne motoriek en hand-

oog-coördinatie
• Strakke, moderne illustratiestijl

 

Drukke Dag. Dierenarts
Dan Green 
(tekst en illustraties)

Vanaf 2 jaar 
Vertaald door M. E. Ander
Formaat 14,6 x 18,4 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 889 1
Prijs ca. € 11,99
Verschijnt in maartDrukke Dag. Brandweer

ISBN 978 90 5116 846 4
Prijs € 11,99

Op deze manier leert 
een kind niet alleen wat 
de brandweer dagelijks 
doet, maar leert het ook 
nog eens actie en het 
gevolg ervan.
Thuisleven
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Drukke Dag. Kok
Dan Green  
(tekst en illustraties)

Vanaf 2 jaar 
Vertaald door M. E. Ander
Formaat 14,6 x 18,4 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 890 7
Prijs ca. € 11,99
Verschijnt in maart

Ook een drukke dag 
voor de kok!
Thema’s: beroep, koken, snijden, 
hygiëne, werkzaamheden

Met de Drukke Dag-serie ontdekken jonge kinderen 

verschillende beroepen, door zelf echt mee te doen! 

De kok heeft hulp nodig vandaag. Doe mee en 

sla de flapjes om, om het cakebeslag te mixen, de 

pannenkoek om te draaien en de wortels te snijden. 

Met het omslaan van ieder flapje toveren kinderen 

een nieuwe situatie tevoorschijn, waardoor ze 

gemotiveerd worden om echt mee te doen en te 

ontdekken.

• Vierde deel in deze succesvolle en interactieve serie 
kartonboeken

• Van boer tot dierenarts; deze serie laat zien welke 
mogelijkheden kinderen hebben 

• Doorbreekt stereotypen en is cultureel divers!
• Perfect voor het trainen van de fijne motoriek en hand-

oog-coördinatie
• Strakke, moderne illustratiestijl

Drukke Dag. Boer
ISBN 978 90 5116 847 1
Prijs € 11,99

8



Duik met Jane  
de wildernis in!
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
natuur, dieren, biografie

Dit is het elfde deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Van klein tot 

groots. In dit deel maak je kennis met Jane Goodall, 

’s werelds meest vooraanstaande expert op het 

gebied van chimpansees. De 87-jarige Jane is nog 

steeds actief op het gebied van natuurbehoud.

Jane hield van kleins af aan al van dieren. Ze wilde 

het liefst in de jungle leven met wilde chimpansees. 

Jane had niet genoeg geld om te gaan studeren. 

Daarom spaarde ze totdat ze een bootticket kon 

kopen naar Kenia. In Kenia aangekomen ontmoette 

ze een bekende wetenschapper genaamd 

Louis Leakey. Hij was op zoek naar iemand die 

chimpansees wilde onderzoeken. Het was de kans 

waar Jane op had gewacht!

Dus trok Jane naar Tanzania om daar in het wild een 

groep chimpansees te onderzoeken. Zo ontdekte ze 

dat mensen en chimpansees niet zo veel van elkaar 

verschillen. Jane werd erg beroemd vanwege haar 

baanbrekende onderzoek en publiceerde meerdere 

wetenschappelijke artikelen. 

Jane bleef de jaren daarna nog steeds chimpansees 

onderzoeken en sloot zich aan bij talloze projecten 

om de natuur te beschermen. Zo geeft ze nog 

steeds lezingen aan een groot publiek. 

In 1977 richtte ze het Jane Goodall instituut op. 

Het instituut bestaat in meer dan 30 landen, 

waaronder Nederland, en zet zich in voor duurzame 

bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. 

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! 

• Elfde deel in deze 
prachtserie

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

extra informatie over Jane 

GI-GA-GROEN!

Van klein tot groots: 
Jane Goodall
Beatrice Cerocchi (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 892 1
Prijs € 14,99
Verschijnt in februari
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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 wereldgeschiedenis.  

Elk deel laat zien hoe hun leven begon met een 

grote droom en leidde tot een prominente plek 

in de wereldgeschiedenis. Mooi voor thuis, in de 

klas of als cadeauboek!

Van klein tot groots:  
Coco Chanel, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
 Audrey Hepburn, 2e 
druk!
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Anne Frank, 4e druk!
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Frida Kahlo, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Marie Curie, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Rosa Parks, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,99
Leverbaar in februari

Van klein tot groots: 
Astrid Lindgren
ISBN 978 90 5116 835 8
Prijs € 14,99

Van klein tot groots:  
Malala Yousafzai
ISBN 978 90 5116 859 4
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
Aretha Franklin
ISBN 978 90 5116 876 1
Prijs € 14,99

Van klein tot groots: 
David Bowie
ISBN 978 90 5116 877 8
Prijs € 14,99
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Wie zit er hier verstopt?
Thema’s: dieren, zoeken

Een nieuw, wat groter, kartonboek met doorkijkjes 

van Giuliano Ferri, de maker van onze toptitel 

Kiekeboe! Welke dieren zitten hier verstopt? Alle 

dieren zijn volledig gecamoufleerd en willen niet 

herkend worden. Sla de pagina’s om en zie hoe een 

bloem verandert in de manen van een leeuw en 

ontdek hoe een boomstam een olifantenslurf blijkt 

te zijn! Dit kartonboek zit vol leuke transformaties 

en is het perfecte raadspel voor kleintjes. 

Camouflage
Giuliano Ferri  
(tekst en illustraties)

Vanaf 1 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 21 x 21 cm
Omvang 16 bladzijden
NUR 271, 272
ISBN 978 90 5116 880 8  
Prijs ca. € 12,99 
Verschijnt in februari

Eerder verschenen van 
dezelfde maker:

Kartonboek met flapjes, 
Kiekeboe!
Met spiegeltje!
ISBN 978 90 5116 391 9
Prijs € 13,99

GI-GA-GROEN!
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Tips voor de  
Nationale 
Voorleesdagen
Hier zetten wij onze tips voor de mooiste 

prentenboeken voor jonge kinderen op een rij.  

Eend en Pinguïn zijn GEEN vrienden
ISBN 978 90 5116 714 6
Van € 14,99 voor € 7,50!

Sara en Nora zijn beste vriendinnen. 
Hun favoriete knuffels, Eend en 
Pinguïn, zijn dat absoluut NIET. 
Een grappig en inclusief verhaal over 
twee vriendinnetjes en hun knuffels.
Deze prijsverlaging geldt van  
1 januari t/m 31 maart.

Pieter de papegaaiduiker
ISBN 978 90 5116 208 0
Prijs € 14,99

Door een wilde storm raakt Pieter 
de papegaaiduiker zijn beste vriendje 
Pim kwijt. Een walvis helpt hem 
zoeken. Pieter beschrijft zijn vriendje 
steeds beter. Hoe kan de walvis 
hem dan toch keer op keer bij de 
verkeerde dieren brengen? Stond in de 
Prentenboek TopTien van de Nationale 
Voorleesdagen 2013!

Als jij een keertje komt logeren
ISBN 978 90 5116 853 2
Prijs € 14,99

Emmy belt opa en oma en vraagt wat 
ze samen gaan doen als zij daar een 
keertje komt logeren. Dat weten ze 
wel! Zo willen ze met Emmy achter de 
kippen aan rennen, in de botsauto’s 
rijden en een potje Twister spelen. 
Maar dat is niet alles, want als je bij opa 
en oma logeert, word je natuurlijk nog 
véél meer verwend.

Mijn eigen ster
ISBN 978 90 5116 752 8
Prijs € 14,99

Een klein meisje vindt een ster, 
die hoog uit het heelal is komen 
vallen. Ze neemt hem mee naar huis 
en verzorgt hem totdat hij weer 
beter is. Een aandoenlijk verhaal op 
rijm over vriendschap en loslaten. 
Diversiteit: de hoofdpersoon heeft 
een donkere huidskleur.

De koning van de jungle
ISBN 978 90 5116 824 2
Prijs € 14,99

Muis wil graag weten waarom 
Leeuw de koning van de jungle is. 
Leeuw noemt al zijn redenen op: hij 
brult het hardst, is het grootst, het 
engst en het mooist. Maar Olifant, 
Krokodil en Papegaai bewijzen 
meteen dat hij ongelijk heeft. Is 
Leeuw dan toch niet de koning van 
de jungle?

Kletskuiken
ISBN 978 90 5116 852 5
Prijs € 14,99

Kletskuikentje kakelt iedereen de 
oren van hun kop! Jammer genoeg 
heeft de kippenfamilie geen tijd om 
naar haar gekakel te luisteren. Op 
een dag vindt Kletskuikentje een 
reuzenei dat heel goed kan luisteren. 
Maar dan is het ei ineens verdwenen! 
Kletskuikentje is superverdrietig. 
Of is er misschien een nieuw 
luistervriendje uit dat ei gekropen?

Gertje Gans deelt uit!
ISBN 978 90 5116 805 1
Prijs € 14,99

Gertje Gans vindt twintig 
graankorrels in de schuur.  
Telkens als Gertje net wil gaan eten, 
komen er nieuwe dieren binnen 
die ook hun buik willen vullen. Leer 
spelenderwijs tellen tot twintig en 
leer net zo goed delen als Gertje!

Tingelingeling. Ik leer fietsen!
ISBN 978 90 5116 735 1
Prijs € 14,99

“Wèhèhèèh, ik wil niet leren fietsen!” 
brult Eppie Eend. Maar Sjaak Zwaan 
heeft een idee. Stapje voor stapje 
leert hij Eppie dat fietsen hartstikke 
makkelijk en leuk is. Al snel fietst 
Eppie bellend rond: 
Tingelingeling!
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Vakantievoorbereidingen 
zijn niet altijd makkelijk 
Thema’s: vogeltrek, seizoenen, tijdsbesef, 
treuzelen, uitstelgedrag

De vogels Mies, Mo en Cato wonen ieder op hun 

eigen tak in de grote boom die in het stadspark staat. 

Ze bereiden zich voor op hun vlucht naar het warme 

Afrika. Mies, Mo en Cato hebben namelijk last van 

koude pootjes in de winter.

Mies, een echte twijfelaar, houdt zich vooral bezig 

met het inpakken van haar koffers. Mo, ijdel als ze is, 

wil er graag tiptop uitzien als ze in Afrika aankomt. 

En Cato vindt het erg belangrijk dat alles netjes en 

schoon achtergelaten is: dat komt veel prettiger thuis. 

Mies, Mo en Cato zijn er bijna klaar voor. Nog maar 

héél even.

Ze gaan zó in hun voorbereidingen op, dat ze de tijd 

vergeten. De seizoenen verstrijken, maar de drie 

hebben niets in de gaten. Uiteindelijk staat de hele 

tak van Mies vol met koffers, heeft Mo de juiste look 

gevonden met acht jurken over elkaar heen en is alles, 

maar dan ook echt álles spic en span bij Cato. Ze 

zijn klaar voor vertrek. Maar het is inmiddels zomer 

geworden en dus hebben de dames helemaal geen 

koude pootjes! Geen reden meer om te vertrekken. 

Tja, dan zullen ze hun vakantie naar Afrika nog maar 

héééél even… uitstellen!

Vreemde Vogels 
Sanne van Winden 
(illustraties)
Suzanne van der Horst (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 871 6
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in februari

www.suzannevdhorst.nlwww.sannevanwinden.com

GI-GA-GROEN!

Naar aanleiding van een 
Instagrampost van een 
illustratie door Sanne 
(Rotterdam) kreeg Suzanne 
(Eindhoven) het idee voor 
Vreemde Vogels. 



Tips voor het voorjaar!

Wie zit er in het ei?
ISBN 978 90 5116 775 7
€ 14,99

Ontdek welke dieren hun leven in 
een ei beginnen. Dat zijn niet alleen 
vogels! Ook een schildpad, pinguïn 
en alligator komen uit een ei. Er is 
zelfs een zoogdier dat eieren legt: 
het vogelbekdier.

Zo trots als een pauw
ISBN 978 90 5116 753 5
€ 14,99

Als de bescheiden pauw Pol eenmaal 
doorheeft hoe blij hij anderen 
kan maken met een veer uit zijn 
pauwenstaart, deelt hij ze uit aan 
wie ze maar wil hebben. Tot alleen 
nog de allerlaatste veer uit zijn kale 
achterwerk steekt…

Het paaskuiken, 4e druk
ISBN 978 90 5579 925 1
Prijs € 14,99

Wanneer is het Pasen?  
Soms in maart, soms in april. 
Maar hoe kan dat? Daar wil het 
hennetje Hilde achter komen. 
Haar kuiken wil namelijk precies 
op paaszondag uit het ei komen. 
Hilde gaat op pad om het geheim 
van Pasen te zoeken. In elke 
tekening zit een haas verstopt!

Mijn kuiken.  
Van ei tot kuiken
ISBN 978 90 5116 158 8

Van € 14,99  
voor € 7,50!

Prentenboek met non-fictie element! 
Kip Ciska legt een ei. Alleen is ze niet 
van plan het uit te broeden. Daarom 
besluit een meisje het zelf te doen.  
Met halve pagina’s die het uitkomen 
van het ei laten zien.

Vrolijk Pasen! De vijf mooiste 
paasverhalen
ISBN 978 90 5116 233 2
Prijs € 19,99

De bundel bevat vijf volledige 
prentenboeken: Haas Huppel 
en de paashaas, Het slimme 
paaseierenplan, Eieren voor de 
koning, Goed gedaan, Kippiekip! En 
Het paaskuiken: met uitleg over 
waarom Pasen elk jaar op een 
andere dag valt.

Het waterschaap
ISBN 978 90 5116 672 9
Prijs € 14,99

Manfred wil zwemmen. Echt héél 
graag. De andere schapen vinden 
het een slecht idee, maar Manfred 
zit uren aan de waterkant te 
dromen over de vlinderslag, 
snorkelen en bommetjes maken in 
de sloot. Alleen... hoe krijgt hij dat 
voor elkaar?

Deze prijsverlaging geldt 
van 1 januari t/m 17 april.
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Een geluk bij een ongeluk
Thema’s: tuinieren, helpen, sorry zeggen, 
grootouders, kleinkinderen, vriendschap

Linns opa ligt in het ziekenhuis. Gelukkig is het maar 

een gebroken voet en zal hij snel herstellen. Hij moet 

alleen wel een paar dagen in het ziekenhuis blijven. 

In die tijd zal Linn voor opa’s tuin zorgen, want alles 

wat opa haar vertelde heeft ze in haar tuinschrift 

opgeschreven. 

Binnen in de kas kweekt opa bloemen en groenten. 

Daar staan ze beschermd tegen ongedierte en 

noodweer. Terwijl Linn aan het werk is, graaft Bella 

een kuil onder de kas door. Zo kan ze makkelijker naar 

buiten! Linn heeft alleen niet door dat de slakken 

daardoor ook makkelijker naar binnen kunnen… 

De volgende dag ontdekken ze dat de slakken 

alles aangevreten hebben. Gelukkig is opa niet 

boos en heeft Bella tijdens het graven zijn horloge 

teruggevonden dat hij ooit was verloren.

Sonja Danowski's illustraties zijn zo liefdevol 

gedetailleerd dat ze bijna levensecht lijken. Ze zijn 

internationaal bekroond met gerenommeerde prijzen. 

Haar boeken verschenen in meer dan twintig talen.

Absoluut een boek dat opvalt tussen de rest. Na het  
openslaan is de toon gezet, zelfs de schutbladen zijn mooi,  
echt ongelofelijk. Wat een pracht en praal.
HeavenLeighBooks over Het theater van hiernaast

Het theater van hiernaast
ISBN 978 90 5116 732 0
€ 16,50

Opa’s tuin
Sonja Danowski  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld 
Formaat 24 x 32 cm
Omvang 60 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 851 8
Prijs ca. € 16,50
Verschijnt in februari

GI-GA-GROEN!
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Grote titels in  
Pixi-formaat!
Dit voorjaar verschijnt alweer de 14e serie Pixi-

boekjes, en deze is heel bijzonder. Na de succesvolle 

Pixi-serie 12: De Vier Windstreken toppers I, brengen 

wij nu een toppers serie II uit! In De Vier Windstreken 

toppers komen onze populairste en bekendste titels 

uit in Pixi-formaat!

De serie bevat onder andere Hoera, een lammetje! 

Geschreven door Monique Berndes en geïllustreerd 

door Koen Aelterman: de winnaar van de Pixi-

Award 2020! Over Koens inzending schreef de jury: 

“Een bijzondere stijl die nog niet in kinderboeken 

terugkomt en dus heel ‘eigen’ genoemd kan worden.” 

Natuurlijk vindt u in deze serie ook meerdere boekjes 

van De mooiste vis van de zee en een boekje van 

Kleine IJsbeer. Ook Paultje krijgt een zusje, Kleine Uil 

en de boem en Mijn bonte beestenboek horen erbij. 

Daarnaast Taart voor kleine Beer van Max Velthuijs. 

Koen Aelterman is freelance 
illustrator en voltijds 
dagdromer. Hij woont in 
Antwerpen samen met zijn 
vriend. Sinds 2012 werkt 
Koen als illustrator voor 
verschillende cultuurcentra 
en communicatiebureaus. Zijn 
werk is heel uiteenlopend en 
gaat van tekenen voor televisie 
en reclame tot het maken van 
muurschilderingen. Daarnaast 
verzint hij ook graag verhalen. 

www.koenaelterman.com

Pixi-serie 14: De Vier 
Windstreken toppers II, 
8 x 8 ex.
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5065 115 8
Vanaf 3 jaar
Formaat 10 x 10 cm
Omvang 24 bladzijden
Prijs ca. € 63,36
Verschijnt in maart
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Pixi’s voor elke tijd  
van het jaar.  
Inmiddels zijn er al ruim 100 Pixi-titels. Ideaal voor 

onderweg of als gezonde traktatie.  

Extra passend voor het voorjaar: de serie 04 Lente & Pasen. 

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

ISBN 978 90 5065 106 6
Prijs € 63,36

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

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 03:
Pixi-pret, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 102 8
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 105 9
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 108 0
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-serie 11:  
Op de boerderij, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 112 7
Prijs € 63,36

Pixi-serie 12:  
De Vier Windstreken 
toppers I, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 113 4
Prijs € 63,36

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

ISBN 978 90 5065 107 3
Prijs € 63,36

Pixi-serie 13: 
Beroepen, 8 x 8 ex.

ISBN 978 90 5065 114 1
Prijs € 63,36

Al meer dan 
100 titels 

verkrijgbaar!
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      POEPCHIQUE!  

De Smoezels hebben vanaf 

15 december hun eigen 

bioscoopfilm!

Nieuw dik (voor)leesboek 
van De Smoezels
Thema's: geschiedenis, avontuur, ridders, 
lekker vies

De Smoezels gaan weer tijdreizen!

Wat onbeleefd! Oma Smoezel heeft het 

kruidenvrouwtje, die haar 800 jaar geleden een 

liefdesamulet gaf dat haar hielp het hart van Opa 

Smoezel te veroveren, nooit bedankt. Het wordt 

hoog tijd om dit recht te zetten. En dus reist ze, 

samen met de twee Smoezelkinderen, in professor 

Proos Sekko’s tijdreismachine naar de middeleeuwen. 

Eenmaal aangekomen ontmoeten ze een jonge 

schoenmakersknecht, die smoorverliefd is op een 

jonge dame. Haar naam is Isabella en zij is ook 

smoorverliefd op de schoenmakersknecht. Maar 

Isabella wordt gevangengehouden door een ridder. 

Deze ridder zal haar binnenkort dwingen met hém te 

trouwen. Maar dat wil zij helemaal niet. De Smoezels 

vinden dit een stinkend oneerlijk plan!

Daarom besluiten ze om Isabella en de 

schoenmakersknecht te helpen. Zal het ze lukken 

haar te bevrijden? Samen met onder andere de hulp 

van het kruidenvrouwtje en haar liefdesamulet lukt 

het om de geliefden bij elkaar te krijgen.  

• Ideaal leesvoer voor beginnende lezers!
• Dik, spannend en onweerstaanbaar grappig jeugdboek
• Voorlezen vanaf 6 jaar, zelflezen vanaf 8 jaar

De Smoezels in ridderland
Erhard Dietl  
(tekst en illustraties)

Vertaald door Hedi de Zanger
Voorlezen vanaf 6 jaar
Zelflezen vanaf 8 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang ca. 110 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 893 8
Prijs ca. € 13,99
Verschijnt in februari

Andere (voor)leesboeken van De Smoezels:

De Smoezels en de 
reuzeninktvis
ISBN 978 90 5116 832 7
Prijs € 13,99

De Smoezels in Dinoland
ISBN 978 90 5116 772 6
Prijs € 13,99
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Tweede deel in de 
spannende graphic 
novel-serie voor 9+
Thema’s: fantasie, waterwezens, natuur

Krypto. De orkaan is het tweede deel in de 

spannende graphic novel-serie, voor jongens en 

meisjes, door Hans Jørgen Sandnes. Hij maakt deze 

boeken speciaal voor minder goede lezers. Om ze 

te motiveren telkens weer tóch de pagina om te 

slaan en nieuwsgierig te maken naar de rest van het 

verhaal.

De zomer is voorbij en Krako, het zeemonster, wordt 

nog steeds gevangengehouden door de baas van 

het aquarium. Maar als het aquarium moet sluiten 

vanwege een orkaan, grijpen Orelia en haar vrienden 

hun kans: ze breken in. Ze willen Krako redden en 

haar terugbrengen naar Kleine Krako die vrij in de zee 

rondzwemt. Maar niet alles verloopt volgens plan. 

Iemand is bereid heel ver te gaan om Krako gevangen 

te houden. En het wordt nog ingewikkelder als er een 

nieuw zeemonster in de buurt van Saltvik opduikt. 

Gelukkig lukt het Orelia en haar vrienden om Krako 

te bevrijden en haar te herenigen met Kleine Krako. 

Deel 1: 

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

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

Vertaald door Lammie  
Post-Oostenbrink
Vanaf 9 jaar
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 124 bladzijden
NUR 282, 283 
ISBN 978 90 5116 885 3
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in februari

•  Tweede deel van een serie graphic novels. Alle delen 
kunnen ook apart gelezen worden, maar eindigen wel met 
een superspannende cliffhanger

•  Weinig tekst, maar toch een écht, dik boek. Ideaal voor 
moeilijke lezers

•  In elk deel zijn er weer nieuwe zeewezens, nieuwe 
vijanden en het belangrijkste: nieuwe vrienden voor Orelia

•  In de serie krijgt het thema milieuvervuiling een grote rol
•  Het meisje in de hoofdrol beleeft haar avonturen telkens 

met een jongen en een vriendelijke, oude man

GI-GA-GROEN!



Verberg je kleur en 
kracht niet!
Thema’s: fantasie, avontuur, 
vriendschap, magie

Wat als je geboren bent met felgekleurde ogen en 

haren? En dat betekent dat je coloriet bent? En wat 

dan, als het verboden is om coloriet te zijn?

Colorieten hebben verboden magische krachten. 

Krachten die zich uiten in de kleur van hun haren 

en ogen. Met hun opvallend gekleurde uiterlijk is 

het moeilijk om onopgemerkt te blijven. Bloesem 

weet daar alles van. Haar broertje werd vlak na zijn 

geboorte meegenomen door soldaten. Maar een 

baby is toch niet gevaarlijk? En waar is hij nu, leeft 

hij nog?

Wanneer ze de stille Wilg tegenkomt, een coloriet 

die zich met zijn panter Distel in de bossen 

schuilhoudt, besluiten ze samen haar broertje te 

zoeken. Onderweg ontmoeten ze de stugge Regen. 

Ook zij is een coloriet, ze kan het weer beïnvloeden. 

Zij werd heel haar leven verborgen gehouden, maar 

moest vluchten omdat haar schuilplaats niet meer 

veilig was. Ze zint op wraak en gaat samen met 

Wilg en Bloesem de zoektocht aan. 

Tijdens hun avontuur ontdekt Wilg zijn kracht: hij 

kan levensenergie zien en sturen. De levensenergie 

is net zo groen als zijn haar! Uiteindelijk vinden ze 

een grot vol versteende colorieten. Zou Bloesems 

broertje een van hen zijn? Ook ontdekt Wilg 

het geheime wapen waarmee de colorieten in 

bedwang worden gehouden. Hij en Regen vinden 

een manier om hun eigen krachten met die van 

het wapen te combineren en zo de versteende 

colorieten te redden. Bloesem pleit bij de koning 

voor een nieuwe toekomst, waarin colorieten weer 

welkom zijn en bewijst zo dat ook gewone meisjes 

verborgen krachten bezitten. 

‘Je moet voorzichtig zijn. Je kracht manifesteerde 

zich op het moment dat je boos werd. Jouw 

emoties zijn de aanjager. Je zult moeten leren om 

je kracht te beheersen, te putten uit die emoties 

zonder dat je controle verliest.’ ‘Zijn er anderen 

die ook kunnen wat ik kan?’ Maan schuift haar 

bord opzij, wat meestal betekent dat ze een 

verhaal gaat vertellen. ‘Ik weet niet of die er nog 

zijn, maar ze zijn er wel geweest. De krachten van 

colorieten zijn eindeloos.'

Verboden Kleuren
Margriet du Maine (tekst)
Jade van der Zalm (omslag)
 
Vanaf 12 jaar
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang ca. 200 bladzijden
NUR 283, 284
ISBN 978 90 5116 802 0
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in februari
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Herdrukken! 

Van klein tot groots: Anne Frank, 
4e druk!
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 14,99
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: Rosa Parks,  
3e druk!
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 14,99
Leverbaar in februari
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.  

2e druk
Joupy gaat jutten
ISBN 978 90 5116 364 3
€ 12,99
Leverbaar in februari
Joupy probeert Ella te leren 
zwemmen, maar dat is niet zo 
makkelijk. Samen jutten gaat 
beter en ze vinden de mooiste 
schatten op het strand. Maar wat 
ligt daar? Is het een krokodil? Die 
is gevaarlijk! Wat moeten ze doen?

4e druk
Joupy de kleine zeehond
ISBN 978 90 5116 290 5
€ 12,99
Leverbaar in februari
Joupy leeft op een zandbank bij 
de andere zeehonden. Op een 
dag gaat hij een stukje zwemmen, 
helemaal alleen... Met achterin 
een stukje non-fictie over het 
leven van de zeehond. 

Joupy in het Duits!

Van beide Joupy-boeken brengen wij ook een 

Duitstalige versie uit voor toeristen!

Joupy der kleine Seehund
ISBN 978 90 5116 895 2
€ 12,99

Joupy sammelt Strandgut
ISBN 978 90 5116 888 4
€ 12,99
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De Vier Windstreken 
Ampèrelaan 3, 2289 CD Rijswijk
Telefoon 070-4131191
info@vierwindstreken.com
www.vierwindstreken.com

PROMOTIE NEDERLAND
Nathalie Bierhuizen 
nathalie@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

Voo rjaar  2 0 2 2
Prentenboeken
978 90 5116...
875 4 De wereld op één moment – Straathof/Lerwill €  14,99
886 0 De vlucht van Daidalos – Rabou/Dros €  16,99
889 1 Drukke Dag. Dierenarts – Green €  11,99
890 7 Drukke Dag. Kok – Green €  11,99
892 1 Van klein tot groots: Jane Goodall –  €  14,99
 Cerocchi/Sánchez Vegara
880 8   Camouflage – Ferri €  12,99
871 6 Vreemde Vogels – Winden/Van der Horst €  14,99
851 8 Opa’s tuin – Danowski € 16,50

Pixiboeken 
978 90 5065… 
115 8 Pixi-serie 14: De Vier Windstreken toppers II, 8 x 8 ex. € 63,36

Jeugdboeken
978 90 5116…
893 8 De Smoezels in ridderland– Dietl € 13,99
885 3 Krypto. De orkaan – Sandnes € 14,99
802 0 Verboden Kleuren – du Maine/Van der Zalm € 14,99

Herdrukken
978 90 5116…
290 5 Joupy de kleine zeehond – Maas € 12,99
364 3 Joupy gaat jutten – Maas € 12,99
783 2 Van klein tot groots: Rosa Parks –  € 14,99
 Antelo/Kaiser 
696 5 Van klein tot groots: Anne Frank –  € 14,99
 Dorosheva/Sánchez Vegara

Joupy in het Duits
978 90 5116…
895 2  Joupy der kleine Seehund - Maas   €  12,99
888 4  Joupy sammelt Strandgut - Maas    €  12,99


