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Van klein tot groots:  
Malala Yousafzai
Manal Mirza (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 859 4
Prijs ca. € 14,50
Verschijnt in juni

Het aangrijpende 
verhaal van  
Malala Yousafzai
Thema’s: sterke vrouw, geschiedenis, 
biografie, oorlog

De serie Van klein tot groots breidt uit en wordt 

alsmaar mooier. Het nieuwste deel gaat over Malala 

Yousafzai, de moedige activiste voor rechten van 

meisjes én de jongste persoon die ooit de Nobelprijs 

ontving. Ook bijzonder: zij is de enige vrouw in onze 

reeks die nog leeft.

Toen Malala werd geboren in Mingora (Pakistan) 

was haar vader vastbesloten haar elke kans te geven 

die jongens ook hadden. Malala kon naar school en 

hield ervan nieuwe dingen te leren. Maar toen kreeg 

de Taliban de macht en mochten meisjes niet meer 

naar school. 

Malala verzette zich hier openlijk tegen en 

werd daarom doelwit van hun geweld. Ze werd 

beschoten, kreeg een kogel in haar hoofd en is 

toen naar een ziekenhuis in Engeland gebracht. 

Na maanden van operaties wist ze te herstellen en 

werd ze een activist voor meisjesonderwijs. Ze is nu 

net afgestudeerd aan Oxford en blijft vechten om 

meisjes overal ter wereld de kans te geven om te 

leren en te leiden. 

De illustraties vol lieve gezichten 

en warme, zachte kleuren 

spreken elke lezer aan. Het 

moment dat Malala werd 

neergeschoten is prachtig 

suggestief weergegeven en dus 

ook geschikt voor jonge lezers. 

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

extra informatie over  
Malala’s leven
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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 vrouwen uit de 

wereldgeschiedenis.  

Elk deel laat zien hoe een klein 

meisje met een grote droom 

opgroeide tot een sterke vrouw 

met grootse ideeën. Mooi voor 

thuis, in de klas of als cadeauboek!

Van klein tot groots:  
Coco Chanel, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 14,50

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 € 14,50

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 € 14,50

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, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 14,50 

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 € 14,50

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 € 14,50

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 € 14,50
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.
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Innovatief, interactief 
kartonboek!
Thema’s: brandweer, redden, 
werkzaamheden

Met de nieuwe Drukke Dag-serie kartonboeken

ontdekken jonge kinderen verschillende beroepen, 

door zelf echt mee te doen! 

Taa-tuu! Taa-tuu! De brandweervrouw heeft hulp 

nodig vandaag. Doe mee en sla de flapjes om 

zodat zij de brandslang uitrolt, het vuur blust en 

nog veel meer.  Met het omslaan van ieder flapje 

toveren kinderen een nieuwe situatie tevoorschijn, 

waardoor ze gemotiveerd worden om echt mee te 

doen en te ontdekken.

• Vernieuwende en interactieve serie kartonboeken
• Van bouwvakker 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

BEROEPEN

Drukke Dag. Brandweer
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 846 4
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in juniDrukke Dag. Boer

ISBN 978 90 5116 847 1
Prijs ca. € 10,95
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Ook een drukke dag 
voor de boer
Thema’s: boerderij, dieren, 
werkzaamheden

Met de nieuwe Drukke Dag-serie kartonboeken 

ontdekken jonge kinderen verschillende beroepen, 

door zelf echt mee te doen! 

Het is een drukke dag op de boerderij. Sla de 

interactieve flapjes om en help de boer om eieren 

te verzamelen, graan te oogsten, de koe te melken 

en nog veel meer. Met het omslaan van ieder flapje 

toveren kinderen een nieuwe situatie tevoorschijn, 

waardoor ze gemotiveerd worden om echt mee te 

doen en te ontdekken. 

• Vernieuwende en interactieve serie kartonboeken
• Van bouwvakker 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

BEROEPEN

Drukke Dag. Boer
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 847 1
Prijs ca. € 10,95
Verschijnt in juniDrukke Dag. Brandweer

ISBN 978 90 5116 846 4
Prijs ca. € 10,95
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www.arondijkstra.nl

Lekker verwend worden 
door grootouders
Thema’s: logeren, opa en oma

Emmy belt opa en oma en vraagt wat ze samen 

zouden doen als ze daar een keertje zou komen 

logeren. Om de beurt vertellen ze in rijm hun 

plannen. Zo zou opa met haar achter de kippen 

aan rennen op de boerderij. En oma zou graag 

wat gekke gerechten met haar klaarmaken. Maar 

natuurlijk willen ze ook veel ijsjes en gebakjes eten, 

winkelen, racen in de botsauto’s, spelletjes doen 

en boeken lezen. Emmy wil zelf heel graag naar 

het bos om daar als orang-oetang in de bomen 

te klimmen. Dat vindt opa geen probleem, als ze 

daarna maar wel in bad gaat. Kan ze meteen oma 

lekker nat spetteren!

Dan weet Emmy genoeg. Ze roept: ‘Doe de deur 

maar open en geef mij een zoen. Dan kunnen we  

al die dingen gaan doen!’  

Ze blijkt al bij opa en oma voor de deur te staan!

• Vlot verhaal op rijm!

Van dezelfde illustrator:

De verjaardag van de luiaard
ISBN 978 90 5116 722 1
€ 14,95

Als jij een keertje  
komt logeren
Aron Dijkstra (illustraties)
Monique Berndes (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 853 2
Prijs ca. € 14,95 
Verschijnt in augustus

Monique Berndes 
(Watervliet). In 2005 
verhuisde ze met 
haar gezin naar een 
klein dorpje in België, 
dat waarschijnlijk 
niet eens op de kaart 
staat. Voor De Vier 
Windstreken schreef ze 
al talloze prenten- en 
AVI-boeken!

Aron Dijkstra 
(Pijnacker). Dit is zijn 
tweede prentenboek bij 
De Vier Windstreken.
Hij heeft een voorkeur 
voor traditionele 
materialen zoals inkt, 
potlood en verf. Er 
komt geen computer 
aan te pas bij Arons 
werk.
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Ze kakelt maar door!
Thema’s: familie, aandacht, vriendschap

Kletskuikentje heeft een hoop te vertellen en 

kletst non-stop. Maar soms heeft niemand tijd 

om naar haar te luisteren. Mama is bezig in de 

tuin, Papa is druk met werk en Grote Zus zit liever 

weggedoken in een boek. Als Kletskuikentje tijdens 

het buitenspelen op een enorm ei stuit, vindt ze 

daarin een perfecte vriend met een luisterend oor: 

een schildpad!

• Voor alle kletskinderen!   
• Onweerstaanbaar grappige illustraties
• Heerlijk om voor te lezen

Kletskuiken
Janie Bynum  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Hedi de Zanger
Formaat 21,5 x 25,8 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 852 5
Prijs ca. € 14,95 
Verschijnt in juni
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Ook honden hebben werk!
Thema’s: hulphonden, vriendschap,  
therapie

Na Mia en de bibliotheekhond en Mia en de asielhond 

verschijnt er nu een derde deel, natuurlijk weer met  

Mia en haar hond Sam! 

Sam is nu oud genoeg om een therapiehond te 

worden, maar zou hij slagen voor de tests in het 

bejaardentehuis? Samen oefenen ze vol overgave,  

en met hulp van Mia’s moeder, mevrouw Van Kessel  

en bibliotheekhond Bonnie vinden Mia en Sam hun  

weg door alle moeilijke oefeningen en maken ze  

nieuwe vrienden. 

Maar er is één man in een rolstoel die altijd  

afgezonderd zit en nooit lacht. Mia kan hem niet 

uit haar hoofd zetten. En dan weten zij en Sam met 

geduld, én het voorlezen van een verhaal écht contact 

met hem te maken. 

Een aandoenlijk verhaal van Award-winnende auteur 

en illustrator Lisa Papp over empathie, doorzetten en 

verbinding. Extra mooi nu hulphonden steeds vaker 

worden ingezet op scholen en bij instellingen.

Stichting Therapiehond Nederland draagt 
dit boek een warm hart toe en dus mogen 
we hun logo gebruiken!

BEROEPEN

Mia en de therapiehond
Lisa Papp  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Merel de Vink
Formaat 24,6 x 28,7 cm
Omvang 40 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 844 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni

Meer in deze serie:

Mia en de bibliotheekhond
978 90 5116 579 1
€ 14,95

Mia en de asielhond
978 90 5116 734 4
€ 14,95

Kirkus Reviews schreef over dit boek:
Een lieve, hartverwarmende introductie in de wereld van 
therapiehonden. 

Ineke van Nispen, Libris over Mia en de bibliotheekhond:
Een prentenboek dat heel geschikt is om in de klas voor te  
lezen en daarna over door te praten. Een heel bruikbaar 
boek, zeker voor onzekere kinderen.
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Voorleesverhalen  
voor kleuters!

Thema’s: bedtijdverhalen, vriendschap, 
leren fietsen, huisdieren, jarig zijn

Vera, het onhandige vleermuisje, heeft veel te grote 

voeten, waarmee ze struikelt en stuntelt. Ze is  

dus een enorme kluns, maar ook erg aandoenlijk.  

En ’s avonds, als haar vleermuizenfamilie wakker 

wordt, is zij doodop. Overdag is er veel meer te 

ontdekken, vindt ze. En dus is zij lekker overdag 

actief! 

In zes grappige voorleesverhalen vindt dit lieve 

vleermuisje nieuwe vrienden, bewijst ze hoe moedig 

ze is, leert ze fietsen, is ze jarig en heeft daarbij 

altijd de grootste lol. Elke dag eindigt met hetzelfde 

bedtijd-ritueel, waardoor zij kinderen helpt om elke 

avond na het voorlezen heerlijk weg te dommelen!

• Herhaling van het bedtijd-ritueel aan het eind  
van elk verhaal

• Herkenbare thema’s
• Liefdevolle en kleurige illustraties

Het onhandige vleermuisje. 
Zes bedtijdverhalen
Wiebke Rauwers (illustraties)
Nanna Neßhöver (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Joukje Akveld
Formaat 19,5 x 22,4 cm
Omvang 64 bladzijden
NUR 281
ISBN 978 90 5116 860 0
Prijs ca. € 14,95
Verschijnt in juni

https://vierwindstreken.com/promotie/Zomeraanbieding2021/Het-onhandige-vleermuisje.mp4


Trek de pagina uit en leer meer!

GOEDE ANTWOORD!

Dierenboek met 
uittrekpagina’s
Thema’s: dieren, natuur

Dit non-fictie kartonboek met uittrekpagina’s is 

een must-have voor elke kinderkamer! Het maakt 

leren zo leuk, dat kinderen zich geen seconde zullen 

vervelen. 

Iedereen houdt van dieren. Maar weet jij ook welke 

dieren door de jungle sluipen en welke in het bos 

leven? In dit boek speel je telkens een soort quiz en 

vind je vanzelf uit of je het goede antwoord hebt!

Iedere spread bevat aan de ene kant telkens een 

andere natuurlijke omgeving: jungle, savanne, vijver, 

bos, zee en boerderij. Aan de andere kant zie je 

drie dieren en de vraag of zij ook op die plek leven. 

Niet alle antwoorden zijn goed! Zodra je de pagina 

uittrekt, zie je aan een lachend gezichtje onder 

sommige dieren welke en hoeveel antwoorden goed 

zijn. Op de uitgetrokken pagina zie je daarna nog 

meer dieren die op die plek leven.

• Kinderen snappen na één keer lezen het principe,  
en kunnen er dan zelf mee in de weer

• Met lidwoorden bij alle dieren
• Collagestijl in felle kleuren en  

met duidelijke vormen

Welk dier woont hier?
Marie Urbánková (illustraties)
Magda Garguláková (tekst)

Vanaf 3 jaar 
Vertaald door M.E. Ander
Formaat 18 x 18 cm
Omvang 12 bladzijden
NUR 272
ISBN 978 90 5116 869 3
Prijs ca. € 12,95
Verschijnt in juni

Ook met uittrekpagina's,  
van een andere maker:

Alle dieren worden groot
ISBN 978 90 5116 559 3
Prijs € 12,95
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Lezen? Bah!
Thema’s: lezen, fantasie

Een kind dat niet van boeken houdt? 

Lees ze dit prentenboek voor en ze 

zullen verslingerd raken aan lezen!

Er was eens een meisje... Of nee, er is nu een 

meisje, genaamd Mila. Ze houdt niet van boeken. 

Echt niet. Ze gebruikt ze voor van alles, zoals 

jongleren en sleeën. Maar lezen? Nooit! Totdat de 

boeken er genoeg van hebben. Ze willen gelezen 

worden en komen in actie…

Mila valt en valt en belandt in drie boeken: 

een detective, een astronauten-verhaal en een 

ridderboek. Telkens als ze mee wil op avontuur, kan 

dat niet. Zij wilde de verhalen immers niet lezen. Zo 

ontdekt Mila wat ze al die tijd gemist heeft, en als 

ze eenmaal terug is in haar kamer ziet ze eindelijk 

de stapels avonturen om haar heen en begint zij ze 

meteen te verslinden.  

Ik hou niet van boeken
Sharon Davey (illustraties)
Emma Perry (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Monique 
Berndes
Formaat 24 x 27,2 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 845 7
Prijs ca. € 14,95 
Verschijnt in juni

Ook over liefde voor lezen, 
van een andere maker:

De boekenberg
ISBN 978 90 5116 718 4
€ 15,95
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Hoe goed ken jij  
je buren?
Thema’s: buurt, samenleving, 
vooroordelen, vriendschap 

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. 

Er was eens een buurt, waar niemand zijn of haar 

buren kende. Zo was er Flip, een kleine muis die 

in angst leefde sinds er een kat naast hem kwam 

wonen. Flip maakte een eng drakenmasker en 

zette het voor het raam, om de kat af te schrikken. 

Maar wat hij niet wist, was dat kat Rodolfo een 

vegetariër was! Altijd druk bezig in zijn moestuintje, 

maar veel te verlegen om ook maar te zwaaien naar 

die enge draak naast hem… 

En zo ga je in dit prentenboek het hele rijtje huizen 

af. Iedere buur heeft vooroordelen over de ander, 

maar die blijken allemaal niet te kloppen. Eén kleine 

gebeurtenis leidt vervolgens tot een kettingreactie, 

waardoor behulpzaamheid en gezelligheid door de 

straat worden verspreid, en echte vriendschappen 

ontstaan. 

BEROEPEN

Van dezelfde illustrator:

Eén grote familie
ISBN 978 90 5116 830 3
€ 14,95

Beter een goede buur… 
Rocio Bonilla  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 23 x 29 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 861 7 
Prijs ca. € 15,95 
Verschijnt in juli

https://vierwindstreken.com/promotie/Zomeraanbieding2021/Beter-een-goede-buur.mp4


Hulphond

Series rondom beroepen!
Piloot, astronaut, uitvinder, 
wetenschapper

BEROEPEN

Muzikant

Lindbergh. Het grote avontuur  
van een vliegende muis, 4e druk
ISBN 978 90 5116 358 2
Prijs  € 19,95

Armstrong. De avontuurlijke reis  
van een muis naar de maan, 4e druk
ISBN 978 90 5116 563 0
Prijs € 19,95

Edison. Het mysterie van de 
muizenschat
ISBN 978 90 5116 651 4
Prijs € 19,95

Einstein. De fantastische reis  
van een muis door ruimte en tijd
ISBN 978 90 5116 821 1
Prijs € 19,95

De beer en de piano, 2e druk
ISBN 978 90 5116 469 5
Prijs € 14,95

De beer, de piano, de hond en de viool
ISBN 978 90 5116 691 0
Prijs € 14,95

De beer, de piano en het grote concert 
van Kleine Beer
ISBN 978 90 5116 833 4
Prijs € 14,95

Mia en de bibliotheekhond
ISBN 978 90 5116 579 1
Prijs € 14,95

Mia en de asielhond
ISBN 978 90 5116 734 4
Prijs € 14,95



Graphic novel van  
Cornelia Funke voor 
minder goede lezers
Thema’s: fantasie, draken, monsters, 
buitenaardse wezens, nachtavontuur

Zo is lezen voor iedereen leuk! In dit jeugdboek 

zijn vier verhalen van Cornelia Funke, ook wel de 

Duitse J.K. Rowling genoemd, gebundeld (waaronder 

De maanlichtdraak, die we eerder als prentenboek 

uitbrachten) en 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, zijn niet eng en zitten vol grapjes. 

Op een maanverlichte nacht springt er plotseling een 

kleine draak uit Flips boek. Hij is op de vlucht voor een 

ridder. Maar op het moment dat Flip de arme draak 

te hulp schiet, krimpt hij zelf! Aah! Hoe vecht je tegen 

een gemene ridder als je maar duimformaat bent? Deze 

en andere spannende verhalen over monsters en verre 

planeten laten kinderen zien dat vriendschap en moed 

veel belangrijker zijn dan groot zijn!

• Voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar 
• 4 verhalen in één bundel
• Innovatieve tekst-beeldverhouding
• Gemakkelijk en snel te lezen, en ook om voor te lezen
• Stoere illustraties en moderne lay-out door Daniela Kohl 

Prentenboeken van  
Cornelia Funke:

De ridderprinses
ISBN 978 90 5116 808 2
€ 14,95

De muizenridder
ISBN 978 90 5116 737 5
€ 14,95

Maanlichtdraak en
Monsterschrik.  
Vier verhalen van  
Cornelia Funke
Cornelia Funke (tekst)
Daniela Kohl (illustraties)

Vanaf 7 jaar  
(voorlezen vanaf 6 jaar) 
Vertaald door  
Django Mathijsen
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 132 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 850 1
Prijs ca. € 14,95 
Verschijnt in juli

10% tekst,  90%  beeld!
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Gobo liet zijn ruimteschip zo zachtjes omlaagzweven, 

dat alleen de bloemen een beetje trilden. Toen hij 

precies boven de kop van het monster zweefde, zette 

hij de vangstraal aan...

... en het monster  

verdween uit het weiland,  

alsof het er nooit had gezeten. 

Gobo’s ruimteschip was een ogenblik later al  

zonnestelsels ver weg van de aarde, met zijn  

prooi binnenboord.

floep

zoef
ff

EEN DRAAK  EEN DRAAK  
EN EEN RIDDEREN EEN RIDDER

De maan scheen Flips kamer binnen. Zijn tapijt leek 

wel van zilver. Zelfs zijn spijkerbroek op de stoel zag 

eruit alsof die van zilverdraad was. Hoe moest je in 

zo’n mooie nacht nou slapen? Flip lag in zijn bed, 

staarde uit het raam en telde de sterren.

Plotseling hoorde hij 

een zacht geritsel 

naast zijn bed. 

Gechrokken loerde  

hij over zijn bedrand.
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https://vierwindstreken.com/promotie/Zomeraanbieding2021/Maanlichtdraak-Monsterschrik.mp4


Kleurenmonster nieuws!
Er zijn nog losse, gele kleurenmonsters te koop.   

We hopen dat alle kleuren  

later dit jaar weer  

beschikbaar zijn!

Wereldwijd 

anderhalf 

miljoen 

exemplaren 

verkocht!

Het kleurenmonster gaat 
naar school, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 736 8
Prijs € 14,95

Deze toppers blijven we maar herdrukken!

Het kleurenmonster, 7e druk!
ISBN 978 90 5116 590 6
Prijs € 14,95

Het kleurenmonster, 
kartonboek, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 646 0
Prijs € 10,95 

Binnenkort 
weer leverbaar!



Zomer 2021
Prentenboeken
978 90 5116...
859 4  Van klein tot groots: Malala Yousafzai – 
 Mirza/Sánchez Vegara  € 14,50  
846 4  Drukke Dag. Brandweer – Green €  10,95
847 1 Drukke Dag. Boer – Green €  10,95
853 2 Als jij een keertje komt logeren – Dijkstra/Berndes  € 14,95
8525  Kletskuiken  – Bynum  €  14,95
844 0  Mia en de therapiehond – Papp €  14,95
860 0  Het onhandige vleermuisje. Zes bedtijdverhalen – 
 Neẞhöver/Rauers €  14,95
869 3  Welk dier woont hier? – Urbánková/Garguláková € 12,95
845 7  Ik hou niet van boeken – Davey/Perry  €  14,95
861 7  Beter een goede buur – Bonilla  €  15,95

Jeugdboeken
978 90 5116…
850 1 Maanlichtdraak en Monsterschrik – Funke/Kohl €  14,95 
 

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
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