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EEFJE DONKERBLAUW
GEERT DE KOCK ER E  
& LIEV E BA E TEN

Eefje Donkerblauw is een koningin die gek 
is op donkerblauw. Alles in haar kasteel is 
donkerblauw. Maar dan wordt Eefje verliefd 
op koning Goudgeel. En daar komen heel 
wat gekleurde kinderen van.  
Top 10 Mooiste Kinderboek.

4+  |  32 blz.  |  € 17,95
ISBN 978-90-5838-521-5

15de DRUK
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MOPPERBEREN -  TERUG NAAR SCHOOL
M Y ER I A M OU Y ESSA D & ÉR IC GASTÉ

Na een lange vakantie, begint het schooljaar weer. De jonge mop-
perbeer heeft helemaal geen zin om zo vroeg op te staan … Deze 
vrolijke boeken voor eerste lezers bevatten heel veel illustraties en 
eenvoudige woorden en zinnen. Zo krijg je ook mopperende lezers 
vrolijk aan het lezen. 
Een vrolijke AVI-reeks boordevol humor en met veel illustraties.

7+  |  AVI-M4  |  32 blz.  |  € 16,95  |  ISBN 978-94-6291-646-3

2de DRUK
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PRINSES ARABELLA  
MAAKT MUZIEK
M Y LO FR EEM A N

Prinses Arabella wil een instrument kunnen 
bespelen! Maar de piano heeft te veel toet-
sen. De contrabas heeft maar vier snaren, 
maar is te groot. En uit de trompet komt geen 
enkel geluid, hoe hard ze ook blaast. Mis-
schien heeft Arabella wel een ander talent …

3+  |  32 blz.  |  € 17,95
ISBN 978-94-6291-663-0

2de DRUK
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KAMIEL DE KAMEEL
PIM L A M MERS 
& SUZA N T’HOOF T

Er hangt spanning op het erf van de 
boerderij. De boerin bouwt een nieuwe, 
mooie stal. Alle dieren willen daar wel gaan 
wonen. Dan hangt de boerin er een bordje 
boven: Kamiel. Wie is die Kamiel? En wat 
komt die hier doen?

4+  |  40 blz.  |  € 18,50
ISBN 978-94-6291-550-3

2de DRUK
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GAME OVER
FR A N K GELEY N

Matteo is een topgamer. Hij gamet tot diep in de nacht en spijbelt 
vaak om zijn skills te verbeteren. Hij droomt van een professionele car-
rière. Maar op een dag wordt hij ontvoerd. Matteo belandt in een ver-
beteringsinstelling waar tieners met gedragsproblemen ‘heropgevoed’ 
worden. Computers zijn er verboden. Ontsnappen is onmogelijk. Leven 
zonder zijn geliefkoosde game, dat is de hel voor Matteo. Maar op een 
dag ontdekt hij wat de werkelijke bedoeling van de instelling is …

12+  |  112 blz.  |  € 16,50  |  ISBN 978-94-6291-430-8

4de DRUK

HERDRUKKEN | Hou deze succestitels op voorraad in uw winkel!



9 789462 916944

ISBN 978-94-6291-694-4

DIEP IN DE ZEE 
VROLIJKE VERZINSELS  
OVER VINNIGE VISSEN
VA LER IE EYCK M A NS & RUTH DE JA EGER

VERHALENBUNDEL | 3+

€ 20,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Verhalenbundel
3+
21,5 x 30 cm 
96 blz.
NUR 273
Thema’s: vissen, 
onderwater, rijm, geluk
ISBN 978-94-6291-694-4

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

916067

ISB
N

 978-94-6291-606-7

 » Vrolijke en fantasievolle verhalenbundel.

 » De verhalen op rijm hebben een meeslepende cadans en nodigen kinderen 

uit om de tekst mee te lezen en te zeggen.

 » Met kleurrijke illustraties die plezier en gevoel in de verf zetten.

Zwem met Wolvis en zijn vinnige vrienden van verhaal naar verhaal.

Maak kennis met een kleurrijke vriendengroep van verrassende vissen.  

Ze hebben allemaal hun eigen dromen, verlangens en ergernissen. Harry de 

Haai verlangt hevig naar stilte – tot hij ontdekt dat ‘te stil’ ook niet leuk is. 

Sally Snoepbaars wordt niet vrolijk van haar dieet en Gus de Octopus moet 

nee leren te zeggen, zelfs nu en dan tegen zijn vrienden.

D
iep in de zee

» Genomineerd voor de Leesjury 2023winnaar

WinnaarDeLeesjury2022.indd   1WinnaarDeLeesjury2022.indd   1 9/05/2022   10:049/05/2022   10:04
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9 789462 917033

ISBN 978-94-6291-703-3

DE ZOETE SMAAK  
VAN KERSENROOD
AGN ÈS DE LESTR A DE & VA LER I A DOCA MPO 
vertaling door SISK A GOEMIN N E

PRENTENBOEK | 4+

€ 22,50
verschijnt
22 MAART 2023

Prentenboek
4+
29,5 x 28,5 cm 
40 blz.
NUR 273
Thema’s: kleur, oma, 
fantasie, verdriet
ISBN 978-94-6291-703-3

VA N HE T ZELFDE DUO:

9
789462

913622

ISB
N

 978-94-6291-362-2

9
789058

385697

ISB
N

 978-90-5838-569-7

9
789462

914148

ISB
N

 978-94-6291-414-8

 » Schitterend origineel prentenboek van succesduo Agnès de Lestrade en Valeria 

Docampo (Het land van de grote woordfabriek, De kleine prins).

 » Breng kleur in het leven van elke lezer met dit prachtige prentenboek.

 » Prachtig verhaal over levensvreugde, en over de schoonheid en de smaak van kleur.

In het land van wit en zwart ontdekt een klein meisje dat ze zelf kleur 

kan geven aan het leven.

Het land van Nine is zwart en wit. Kleuren kent ze alleen uit de verhalen van oma 

over vroeger, voor de wervelstorm, toen zoete aardbeien rood waren en citroenen 

geel. Op een dag vindt Nine een doosje kleurpotloden. Wat zijn die prachtig! 

Ze wil ze planten bij de rapen en radijsjes. Misschien komen er dan wel meer 

kleuren? ‘Potloden zijn geen bomen, mijn zoetje,’ zucht oma. Maar Nine plant ze 

toch en geeft ze elke dag water. En dan, op een morgen, ziet ze een scheutje …

A G N È S  D E  L E S T R A D E  &  VA L E R I A  D O C A M P O
V E R TA L I N G  D O O R  S I S K A  G O E M I N N E

kersenroodD E  Z O E T E  S M A A K  VA N

4de DRUK 10de DRUK
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9 789058 385697

ISBN 978-90-5838-569-7
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ISBN
 978-90-5838-817-9

HET LAND VAN DE 
GROTE WOORDFABRIEK
AGN ÈS DE LESTR A DE & VA LER I A DOCA MPO 
vertaling door SISK A GOEMIN N E

PRENTENBOEK | 5+

€ 17,95
Reeds verschenen
TIENDE DRUK

Prentenboek
5+
25 x 25 cm 
40 blz.
NUR 273
Thema’s: kloof tussen arm 
en rijk, taal, liefde
ISBN 978-94-6291-569-7

VA N HE T ZELFDE DUO:

9
789462

917033

ISB
N

 978-94-6291-703-3A G N È S  D E  L E S T R A D E  &  VA L E R I A  D O C A M P O
V E R TA L I N G  D O O R  S I S K A  G O E M I N N E

kersenroodD E  Z O E T E  S M A A K  VA N

 » De eerste samenwerking tussen auteur Agnès de Lestrade en illustratrice 

Valeria Docampo blijft tot vandaag nationaal en internationaal een klassieker.

 » Een origineel, warm verhaal over de kracht van woorden en liefdevolle intenties.

 » Een bekroond boek dat al jaren een vaste waarde is in duizenden huiskamers en 

klaslokalen.

De tiende druk van een onmisbare klassieker.

In het land van de grote woordfabriek kosten woorden handenvol geld. Ze zijn 

dus niet voor iedereen beschikbaar en mensen zijn er erg zuinig op. Florian 

heeft drie woorden gevangen, die hij tegen de prachtige Siebelle wil zeggen. 

Maar rijke Oscar is ervan overtuigd dat hij haar kan inpalmen met een mondvol 

dure woorden. Een ontroerend prentenboek over zorgvuldig gekozen en liefdevol 

uitgesproken woorden.

Ontdek ook het miniboekje 

en de kamishibai.

9
789462

912144

ISB
N

 978-94-6291-214-4

9
789462

913622

ISB
N

 978-94-6291-362-2

9 789462 910164

ISBN 978-94-6291-016-4

4de DRUK
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9 789462 916968

ISBN 978-94-6291-696-8

IK BEN EEN EENHOORN
YOER I SLEGERS

PRENTENBOEK | 4+

€ 17,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Prentenboek
4+
21,5 x 30 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: anders zijn, jezelf 
zijn, gender, verkleden, 
eenhoorn, alpaca
ISBN 978-94-6291-696-8

VA N DEZELFDE M A K ER:

9
789462

916418

ISB
N

 978-94-6291-641-8

9
789462

915688

ISB
N

 978-94-6291-568-8

9
789462

916265

ISB
N

 978-94-6291-626-5

 » Deze eenhoorn weet precies wie hij is en zet dapper door tot iedereen hem ziet.

 » Een boek boordevol kleur, attributen, accessoires en een ravissante eenhoorn.

 » Kleur samen met De Eenhoorn buiten de lijntjes!

Een schitterend prentenboek over een eenhoorn die andere dieren pootje 

na pootje leert om buiten de lijntjes te durven leven.

Eenhoorns zijn prachtig. 

Magisch, mooi en gewoonweg fantastisch. 

En ze kunnen vliegen! 

Net zoals ik. 

Behalve dan dat ik niet kan vliegen.

Niemand ziet dat er in de stal een eenhoorn woont. Ze zien alleen een alpaca.  

Tot één dier wel goed kijkt.

YOERI SLEGERS

‘Slegers tekenstijl is expressief. Kijk maar naar de uitvergrote mimiek van de lachende dieren. 

(…) Knap.’ (Jan Van Coillie op lees-wijzer.be) 11



9 789462 916975

ISBN 978-94-6291-697-5

KONING KOELKAST 
SOFIE DE MOOR & CLAU DI A V ER HELST

PRENTENBOEK | 4+

€ 18,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Prentenboek
4+
21,5 x 30 cm 
48 blz.
NUR 273
Thema’s: eten, taart, papa, 
vader-zoonrelatie
ISBN 978-94-6291-697-5

VA N DEZELFDE AU TEU R: VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

912991

ISB
N

 978-94-6291-299-1

 » Over een vader en een zoon die zoetigheid niet kunnen weerstaan.

 » Een verhaal met veel humor over een warm en hecht gezin.

 » Met speelse prenten waarop heel veel te ontdekken valt.

Een grappig vader-zoonverhaal waarin smullen en verstoppen centraal staan.

Papa wil een taart bakken. Een voor een verdwijnen de ingrediënten. Hij kijkt zijn 

zoon Arthur argwanend aan. ‘Koning Koelkast, weet jij hier iets van?’ Arthur ontkent 

blozend, maar geeft toe dat hij honger had. Samen bakken ze een prachtige taart. 

Maar … waar is papa nu naartoe?

KoningKoning
KoelkastKoelkastKoningKoning
KoelkastKoelkastKoning
KoelkastKoning
Koelkast

Sofie De Moor Claudia VerhElst

Sofi e D
e M

o� 
Claudia V

erhelst

‘Claudia Verhelst heeft een zeer aansprekende en vrolijke tekenstijl. Haar kleurrijke illustraties 

vallen op en geven het boek net dat beetje extra.’ (NBD Biblion over Mie Raat)

‘Het is een bijzonder aangrijpend en oprecht geschreven verhaal, zo uit het leven gegrepen.’ 

(Canon Cultuurcel over Konijnen goochel je niet terug)

9
789462

914537

ISB
N

 978-94-6291-453-7

9
789462

915916

ISB
N

 978-94-6291-591-6

9
789462

915183

ISB
N

 978-94-6291-518-3

2de DRUK
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9 789462 917040

ISBN 978-94-6291-704-0

EEN PRACHTIGE PECHDAG
EVA LIN DELL & CECILI A HEIK K ILÄ 
vertaling door LOR E A ERTSEN

PRENTENBOEK | 4+

€ 17,95
verschijnt
22 MAART 2023

Prentenboek
4+
27,5 x 22,5 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: overstroming, 
water, vriendschap, 
omdenken, positief zijn
ISBN 978-94-6291-704-0

VA N HE T ZELFDE DUO:

9
789462

915978

ISB
N

 978-94-6291-597-8

 » Over omgaan met tegenslag en de kracht van een positieve blik en vriendschap.

 » Vaar mee met dit vrolijke voorleesverhaal op rijm.

 » Met achteraan een leuk recept voor regenachtige dagen.

Een grote overstroming brengt heel wat ellende met zich mee – maar ook 

een onverwachte vriend.

Als Aardvark wakker wordt, is de dag regenachtig en verdrietig. Het blijft maar 

gieten. Golf na golf overspoelt de tuin: het is een complete ramp! Maar misschien 

brengt die grote waterzee ook wel iets moois met zich mee?

PRACHTIGEPRACHTIGE
Een

PRACHTIGE  PECHDAG

PECHDAG

‘Het pannenkoekenfeest is een gezellig en smakelijk prentenboek van Eva Lindell. Met mooie 

en zachte illustraties van Cecilia Heikkila. Voor kinderen vanaf 4 jaar een boek om je vingers 

bij af te likken! Over heel veel dieren in het bos die een feest vieren om nooit te vergeten.’ 

(StoerLeesVoer over Het pannenkoekenfeest) 15



9 789462 917064

ISBN 978-94-6291-706-4

WAT IK WIL ZIJN
OLIVIER TALLEC 
vertaling door MARITA VERMEULEN

PRENTENBOEK | 4+

€ 17,95
verschijnt
22 MAART 2023

Prentenboek
4+
20,5 x 28,5 cm 
36 blz.
NUR 273
Thema’s: jezelf zijn, dieren, 
humor, eekhoorn
ISBN 978-94-6291-706-4

VA N DEZELFDE M A K ER:

9
789462

916333

ISB
N

 978-94-6291-633-3
 » Een heerlijk tongue-in-cheek boek dat uitnodigt om te filosoferen over wie je bent  

en wat je wil zijn.

 » Hilarisch stapelverhaal waarbij Eekhoorn transformeert van het ene dier in het andere.

 » Derde, zelfstandig leesbare prentenboek uit de grappige, succesvolle Eekhoorn-reeks.

Is het leven van andere dieren veel rooskleuriger dan dat van Eekhoorn?

Eekhoorn wil geen eekhoorn meer zijn. Hij zou veel liever een bever zijn, want bevers 

werken samen om een mooie wereld te bouwen. Maar al dat werk komt hem niet zo 

goed uit. Eigenlijk was hij toch liever een hert geweest, met een prachtig gewei. Dan 

moet hij zich wel vaak verstoppen … Een egel dan, of een kikker, of een vleermuis?  

Of misschien is een eekhoorn zijn toch niet zo slecht?

O
livier T

allec
W

AT IK W
IL ZIJN

Olivier Tallec

Wat ik wil zijn

‘Ik heb smakelijk gelachen om dit boek en zijn grappige einde. Het boek heeft erg weinig 

tekst, maar de tekeningen zijn veelzeggend. De egoïstische, hebberige eekhoorn heeft vele 

gezichtsuitdrukkingen, die allemaal even grappig zijn. Dat heeft de illustrator en schrijver 

Olivier Tallec echt fantastisch gedaan.’ (Stoerleesvoer over ‘Dit is mijn boom’)

9
789462

916678

ISB
N

 978-94-6291-667-8

2de DRUK

17



9 789462 916920

ISBN 978-94-6291-692-0

BOOS OP BAASJE
SOFIE DE MOOR & SOFIE NACHTEGA EL

PRENTENBOEK | 4+

€ 17,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Prentenboek
4+
21,5 x 30 cm 
40 blz.
NUR 273
Thema’s: poes, boos zijn, 
verliefd zijn, jaloezie
ISBN 978-94-6291-692-0

 » Een fris en knuffelzacht poezenverhaal.

 » Fuji de poes is boos als baasje plots geen aandacht meer voor haar heeft.

 » Sofie Nachtegael geeft de eigenwijze kat een aaibare en energieke uitstraling.

Een warm prentenboek over boos zijn en van elkaar houden.

Vroeger was baasje vaak thuis. Dan keken we samen tv. Zij en ik, dicht bij elkaar. 

Nu is het kussen koud. En staat de maan al hoog. Waar gaat ze steeds naartoe?

op baasjeBoosSOFIE DE MOOR
SOFIE NACHTEGAEL

‘De kleurrijke, sobere illustraties passen perfect in het geheel. Ook de onzichtbare Iko  

is knap ‘in beeld’ gebracht.’ (Leesplezier.net over ‘Samen met Iko’)

Het is een bijzonder aangrijpend en oprecht geschreven verhaal, zo uit het leven gegrepen. 

(Canon Cultuurcel over ‘Konijnen goochel je niet terug’)

VA N DEZELFDE AU TEU R: VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

912991

ISB
N

 978-94-6291-299-1

9
789462

914537

ISB
N

 978-94-6291-453-7

9
789462

915237

ISB
N

 978-94-6291-523-7

9
789462

914629

ISB
N

 978-94-6291-462-9

19



9 789462 916913

ISBN 978-94-6291-691-3

ARIE KANARIE
TIM GLA DDIN ES & LOT TE VA N DE WA LLE

PRENTENBOEK | 5+

€ 19,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Prentenboek
5+
21,5 x 30 cm 
48 blz.
NUR 273
Thema’s: jezelf zijn, talent, 
kanarie, verliefd zijn
ISBN 978-94-6291-691-3

VA N DEZELFDE AU TEU R: VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

916517

ISB
N

 978-94-6291-651-7

9
789462

914391

ISB
N

 978-94-6291-439-1

9
789462

916258

ISB
N

 978-94-6291-625-8

 » Over een witte kanarie die ontdekt dat hij talent heeft om kleurrijke verhalen 

te vertellen.

 » Een verhaal vol vrolijk gefladder en over hoe geen enkele kooi je fantasie 

gevangen kan houden.

 » Illustrator Lotte Vandewalle gebruikte een rijk en aantrekkelijk kleurenpalet 

om dit speelse verhaal te verbeelden.

Is een witte kanarie per definitie kleurloos, of geeft hij zelf kleur aan zijn leven?

Arie Kanarie heeft een groot probleem: hij kan niet fluiten. De andere kanaries fluiten 

de hele dag door. Wat voelt hij zich mislukt! Op een dag landt er een bloedmooie, 

zelfbewuste zwarte kanarie in de volière. Arie is helemaal betoverd. Kan zij hem helpen 

om zijn eigen talent te ontdekken en te gebruiken?

TIM GLADDINES
LOTTE VAN DE WALLE

21



9 789462 917019

ISBN 978-94-6291-701-9

KLEINE KRAAI
BR IGIT TE MIN N E & A LA IN V ERSTER

PRENTENBOEK | 5+

€ 17,95
verschijnt
22 MAART 2023

Prentenboek
5+
25 x 25 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: jezelf zijn, talent, 
optimisme, gezin, kraai
ISBN 978-94-6291-701-9

 » Een verhaal over een warm nest waarin het veilig opgroeien is.

 » Zal Kleine Kraai uitvliegen en zijn kracht, kleur en inventiviteit leren omarmen?

 » Met expressieve illustraties van Alain Verster in een rijk kleurenpalet.

Een verrassend prentenboek over een parmantige, kwetsbare kraai die 

niet snel zijn kopje laat hangen.

Kleine Kraai komt net uit het ei. Hij vindt de wereld en iedereen die er woont 

prachtig. Hij ontdekt al snel dat alle dieren verschillende talenten hebben en 

hij steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Maar zijn de andere 

dieren ook zo genereus? Dankzij zijn eigen optimisme, en de warme liefde en het 

vertrouwen van zijn ouders ontdekt Kleine Kraai wat kraaien allemaal kunnen en 

vooral hoe heerlijk het is om jezelf te zijn.

KLEINE
KRAAI

Brigitte Minne

Alain Verster

23



9 789462 917002

ISBN 978-94-6291-700-2

DAS EN MEES
K ATR IEN VA N DEWOU DE & LEEN VA N DUR ME

LEREN LEZEN | 6+

€ 19,95
verschijnt
22 MAART 2023

Leren lezen
6+
15,5 x 21 cm 
128 blz.
NUR 287
Thema’s: bos, das, mees, 
vriendschap, familie, huis
ISBN 978-94-6291-700-2

VA N DEZELFDE AU TEU R: VA N HE T ZELFDE DUO:

9
789462

915596

ISB
N

 978-94-6291-559-6

 » Leesgroeiboek voor het eerste leerjaar (Start, M3 en E3).

 » De hechte band tussen Das en Mees groeit samen met het leesniveau van het boek.

 » Een sprankelende, speelse taal voor beginnende lezers en met tijdloze illustraties.

Een dik leesgroeiboek met 36 korte verhalen over de warme vriendschap 

tussen Das en Mees.

Mees woont in een oude bus met zijn broers en zussen. Op een dag wil hij weg. Hup, 

hij zoeft naar de zon! Al snel ziet hij een oude eik. Das woont daar al, maar een 

buur is wel gezellig. Hoewel Mees soms druk is, genieten Das en Mees van elkaars 

gezelschap. Maar dan krijgen ze een brief van de zus van Mees. Ze komt op visite …

M3
S

M4
E3

E4

LEESGROEIBOEK

K ATRIEN VANDEWOUDE  &  LEEN VAN DURME

das en mees

‘Voor dit fijne boek voor eerste lezers ging (Katrien Vandewoude) de samenwerking aan met 

Leen Van Durme, die zorgde voor de frisse, kleurrijke illustraties. Fijn aan dit verhaal is dat 

het inhoudelijk sterk is en dat ook de woordenschat aangepast is voor de jonge lezers. Als er 

al eens een moeilijker woord aan bod komt, dan wordt dit op een ludieke manier verduidelijkt. 

Het verhaal is zowel grappig als herkenbaar voor kinderen, want wie probeerde een ander 

al eens niet te overtroeven. Woordspelingen maken het leesplezier compleet. Dit fijne boek 

voor kinderen die hun eerste leesmaanden achter de rug hebben, toont dat we vaak meer 

gemeen hebben dan we denken. Een must voor de klas- of schoolbib en een aanwinst voor de 

boekenkast van eerste lezers.’ (Het Boekenrijk over ‘Slak en pier en de kus van kip’)

9
789462

915183

ISB
N

 978-94-6291-518-3

2de DRUK

25



9 789462 917071

ISBN 978-94-6291-707-1

WOUDVERHALEN – 
ELFEN EN HEKSEN
TEA ORSI & A N NA LÁ NG 
vertaling en bewerking door FLOOR TINGA

LEREN LEZEN | 7+

€ 18,95
verschijnt
22 MAART 2023

Leren lezen
7+
23,5 x 29,5 cm 
40 blz.
NUR 286, 303
Thema’s: legende, magie, 
elfje, fee, heks, waternimf
ISBN 978-94-6291-707-1

VA N DEZELFDE M A K ERS:

9
789462

916654

ISB
N

 978-94-6291-665-4

9
789462

916661

ISB
N

 978-94-6291-666-1

 » Zes prikkelende portretten over magische bosbewoners: elfen, feeën, heksen,  

waternimfen, Ghillie Dhu en Sanziêne.

 » Een mini-encyclopedie en verhalenbundel in één.

 » Met verhalen uit verschillende landen.

Maak kennis met magische boswezens uit de hele wereld.

Wist je dat feeën heel boos kunnen worden? En dat de haren van waternimfen nooit klitten? 

Of ken je het verhaal van de mysterieuze Ghillie Dhu die zich voor iedereen verstopt? In dit 

prachtige boek ontdek je zes magische wezens die in de diepste en verste wouden leven. Je 

ziet hoe ze eruitzien en leert alles over hun eetgewoonten, rare trekjes en grootste geheimen. 

Bij elk wezen hoort een boeiende legende, vanuit Rusland tot Roemenië en Japan.

Elfen en heksen

WOUD
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9 789462 917057

ISBN 978-94-6291-705-7

MOPPERBEREN – MIJN 
PAPA IS EEN MARSBEER
M Y R I A M OU Y ESSA D & ÉR IC GASTÉ 
vertaling door INGE BERGH

LEREN LEZEN | 7+

€ 16,95
verschijnt
22 MAART 2023

Leren lezen
7+
21 x 26,5 cm 
32 blz.
NUR 287
Thema’s: papa, verliefd zijn, 
ruimtewezen
ISBN 978-94-6291-705-7

IN DEZELFDE R EEKS:

9
789462

915787

ISB
N

 978-94-6291-578-7

9
789462

915794

ISB
N

 978-94-6291-579-4

9
789462

916456

ISB
N

 978-94-6291-645-6

9
789462

916463

ISB
N

 978-94-6291-646-3

 » Nieuwste deel in de succesvolle reeks ‘Mopperberen’.

 » Een grappig verhaal in eenvoudige taal (AVI M4), vol humor en met heel veel tekeningen.

 » Over een herkenbaar thema voor kinderen met alleenstaande ouders: wat als papa of 

mama (weer) verliefd wordt?

Een grappig verhaal over een papa die zich plots erg raar gedraagt. Is hij ontvoerd 

door ruimtewezens, of is er iets anders aan de hand?

Brombeer doet erg raar. Hij moppert niet meer! Hij drinkt rare drankjes en hij wast zich 

plots elke dag. Zijn jong weet zeker dat er iets aan de hand is en hij weet ook wat: zijn papa 

is een buitenaards wezen! Als Brombeer uit vissen gaat – dat doet hij anders nooit – besluit 

zijn jong hem te volgen. Maar hij ontdekt een heel ander soort wezen dan hij had verwacht …

Ik?

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

Mopperberen
M4
AVI

‘Dit grappige verhaal over de Mopperberen is bedoeld voor jonge lezers (AVI M4). Het 

grote formaat van het boek biedt grote illustraties waarbij de tekst zowel in de illustraties 

als ernaast voorkomt. De eenvoudige woordenschat stimuleert jonge lezers, waarbij de 

tekstballonnetjes voor actie in het verhaal zorgen. De illustraties zijn kleurrijk en expressief. 

Kleine details vrolijken de prenten op. Vooral de muis zorgt voor grappige aanvullingen.’ 

(Pluizuit over ‘Brombeer’)

2de DRUK
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9 789462 916937

ISBN 978-94-6291-693-7

DE BLEKE BARON
A N NA V ERCA MMEN & CHI A R A LA MMENS

GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 8+

€ 22,50
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Geïllustreerde fictie
8+
17,5 x 24,5 cm 
80 blz.
NUR 282
Thema’s: macht, tiran, kunst, 
creativiteit, vluchteling
ISBN 978-94-6291-693-7

 » Sterk verhaal met liedjes van Felix & Felka’s little revolutionary singalong bing bong  

(Dit is de Anale fase, met name Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx)

 » Met zinderende illustraties van Chiara Lammens.

 » De theatervoorstelling gaat in première voorjaar 2023 (met een reeks voorstellingen in 

Gent) en gaat op tournee in najaar 2023.

Een intens, aangrijpend liefdesverhaal over twee intelligente muzikanten  

in een autoritair regime.

In de onderwaterstaat is de bleke baron de leider. Hij neemt altijd het laatste hapje en 

niemand mag hem tegenspreken. Aan dichters heeft hij een grote hekel. Ze bedoelen van 

alles tussen de regels, in het wit waar niets geschreven staat. Daar voelt de baron zich 

heel ongemakkelijk bij. Gelukkig zijn Felix en Felka geen dichters. Ze zijn zangers. Tot de 

baron een lijst aanlegt van ’minderen’. Felka begint te oefenen in onzichtbaar zijn, want 

ze wil niet nog een keer vluchten. ‘Vertrek jij maar zonder mij,’ zegt ze tegen Felix. ‘Jij kan 

dat. Ergens anders opnieuw beginnen. Ik ben al te vaak verpot. Mijn wortels zijn kapot.’

de
Bleke
Baron

de eenhoorn Anna Vercammen
Chiara Lammens

de bleke baron cover.indd   12de bleke baron cover.indd   12 18/10/2022   13:3118/10/2022   13:31

de
Bleke
Baron

de eenhoorn Anna Vercammen
Chiara Lammens

de bleke baron cover.indd   12de bleke baron cover.indd   12 18/10/2022   13:3118/10/2022   13:31

Over machtige mensen die bang zijn voor kunstenaars. 

Over kunstenaars die niet anders kunnen dan hun stem en hun roeping te volgen. 

Over hoe sterk de liefde ook in donkere dagen kan zijn.

Vo
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9 789462 916951

ISBN 978-94-6291-695-1

FRANK EN STIJN 
EN HET MAGISCHE BOEK
R EIN E DE PELSEN EER  
& R ICH A R D V ERSCHR A AGEN

GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 8+

€ 17,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Geïllustreerde fictie
8+
17,5 x 24,5 cm 
128 blz.
NUR 282
Thema’s: tweeling, 
uitvinden, magie, spanning
ISBN 978-94-6291-695-1

VA N DEZELFDE M A K ERS:

9
789462

915152

ISB
N

 978-94-6291-515-2

9
789462

915954

ISB
N

 978-94-6291-595-4

 » Twee broers die erin slagen om de boel vrolijk in het honderd te laten lopen.

 » Meeslepend verhaal met kleurrijke personages, spanning, humor, romantiek en 

tekeningen boordevol grappige details.

 » Frank en Stijn – het monsterlijke plan won de Leesjury in 2022.

Derde, zelfstandig te lezen verhaal over de slimme, grappige tweelingbroers 

Frank en Stijn.

Tweelingbroers Frank en Stijn wonen samen met hun ouders, hun kater Igor, en 

konijntjes Sim en Bim in een oud kasteel op een heuvel. Voor hun verjaardag krijgen ze 

een bijzondere kaart cadeau. Die leidt tot een spannende zoektocht naar een magisch 

boek. Tegelijkertijd hebben de broers hun handen vol met de voorbereidingen van het 

feestje voor hun klasgenoten én met een plan voor de verliefde meester Marcin. Komt 

alles goed? Of lopen de plannen van de jongens andermaal in het honderd?

F
ra

n
k en S

tĳ n

MAGISCHE
BOEK

en het

MAGISCHE
BOEK

R E I N E
DE PELSENEER

R I C H A R D
VERSCHRAAGEN

‘Grappig avontuur over twee jongens uit een ongewone familie die tegelijkertijd dezelfde 

wensen hebben als alle kinderen. […] Rijk geïllustreerd in duotoon (zwart-groen) waarop 

veel te zien is (zo is er een dwarsdoorsnede van het huis waarop je alle kamers tot in detail 

kunt bekijken). De tekst is speels gezet met lijstjes, briefjes en recepten voor toverspreuken.’  

(NBD Biblion)

In 2022 bekroonde De Leesjury het eerste boek over de wonderlijke broertjes met de 

eerste prijs. “Ik vond het heel verschillend: grappig, spannend, romantisch, en nog andere 

dingetjes.” (Fleur, lid van de Leesjury 2022)

Wie woorden leest, vindt wonderwerk

winnaar

WinnaarDeLeesjury2022.indd   1WinnaarDeLeesjury2022.indd   1 9/05/2022   10:049/05/2022   10:04
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9 789462 916999

ISBN 978-94-6291-699-9

MAHMOOD EN  
DE GOUDEN HONDEN
JA N DE LEEU W & NOËMI PLATEAU

GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 11+

€ 19,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Geïllustreerde fictie
11+
15 x 21,5 cm 
224 blz.
NUR 283
Thema’s: dieren, hond, 
daklozen, vriendschap
ISBN 978-94-6291-699-9

VA N DEZELFDE M A K ERS:

9
789462

915541

ISB
N

 978-94-6291-554-1

 » Dit op zichzelf staand verhaal over Mahmood volgt op het veelgeprezen  

‘Mahmood en de bende van de tijger’ (2e druk)

 » Een spannend maar ook grappig en warm verhaal over hebzucht, 

macht en de penibele omstandigheden van asielzoekers.

 » De verhalen over Mahmood spelen in een grootstad en leggen terloops  

de schaduwkanten van het stadsleven bloot.

Een spannend, magisch-realistisch speurdersverhaal over 

mensen die geen stem hebben.

Mahmood ziet op een mooie dag hoe een troep wilde honden door 

de stad raast. Vooral wie geen huis heeft om in te schuilen, wordt 

aangevallen. Waar komen de honden plots vandaan en wie zit er achter 

de aanval? Geholpen door Zuri, een meisje die op haar eentje door de 

straten zwerft, moet Mahmood de plannen van de mysterieuze Groene 

Nachtegaal achterhalen, voor er nog meer gewonden vallen.

M E T I LLUSTR ATI ES VA N

Noëmi Plateau

Mahmood
Jan De Leeuw

Mahmood
E N  D E  G O U D E N  H O N D E N

‘Lief, dromerig, hartverwarmend. Rauw, gemeen en kil … Dit boek spreekt vrijwel alle 

emoties aan die je maar kunt hebben. En dan ook nog prachtig geschreven, met heel veel 

spanning en een vleugje magie … Maar alles bij elkaar vooral een ongelooflijk verrassend 

verhaal. […] Met zijn secure, bijna poëtische omschrijvingen zet De Leeuw je continu aan 

het denken – over gedrag en gevoelens van anderen, maar ook over diversiteit.’ 

(Leesbevordering in de klas over ‘Mahmood en de bende van de tijger’)

2de DRUK
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9 789462 917026

ISBN 978-94-6291-702-6

WEES WELKOM BOVEN 
OP MIJN BESTE HOED
GEDICHTEN BIJ ONVERGETELIJKE GEDICHTEN
DA NIEL BILLIET, JOS VA N HEST, GIL VA NDER 
HEY DEN, BET TE W ESTER A & TRUI CHIELENS

POËZIE | 11+

€ 24,95
verschijnt
22 MAART 2023

Poëzie
11+
17,5 x 21,5 cm 
160 blz.
NUR 290
Thema’s: poëzie, gedichten, 
canon
ISBN 978-94-6291-702-6

 » Daniel Billiet, Jos van Hest, Gil vander Heyden en Bette Westera gaan op een pittige en 

eigenzinnige manier in dialoog met beroemde gedichten uit de Nederlandstalige canon. 

 » Een frisse, eigentijdse uitgave voor jonge lezers en volwassenen.

 » Van het allereerste gedicht in de Nederlandstalige Letteren tot poëzie van net na de 

Tweede Wereldoorlog, telkens geflankeerd door vier nieuwe gedichten.

Een vierstemmig koor van hedendaagse dichters vormt de brug naar 18 parels 

uit de Nederlandstalige poëziecanon: via hun gedichten (her)ontdekken we de 

rijkdom van de oude gedichten die hun inspireren.  

Hoe kan je jonge lezers een opstapje geven tot het lezen van de grote gevestigde literaire 

kanonnen? Vier hedendaagse dichters kozen achttien gedichten uit de Nederlandstalige 

poëziecanon en gaan hiermee in dialoog. Bij elk beroemde gedicht uit onze canon schreven 

ze vier nieuwe kindergedichten. Die kunnen werken als opstapjes, steunwieltjes, duwtjes 

in de rug om de klassiekers te lezen. Blader maar raak, lees vrolijk te hooi en te gras, 

geniet van deze prettige zoektocht naar veel moois. Een uniek verzenboek dat jong en oud, 

ouders en leerkrachten en vooral veel kinderen en jongeren in hun hart zullen sluiten.

Daniel Billiet
Jos van Hest

Gil vander Heyden
Bette Westera
Trui Chielens

Probeersel
JOS VA N H E ST

Met jou zou ik willen

vliegen naar de hoogste boom 

en dan uit de veren gaan 

Jou wil ik voor altijd 

onthouden 

een vogelleven lang 

(Dit schreef ik om 

mijn pen te proberen

– neem het niet al te serieus)
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9 789462 916982

ISBN 978-94-6291-698-2

LIEVE VRIENDIN
PAUL V ER R EP T & TIM VA N DEN A BEELE

GEÏLLUSTREERDE FICTIE | VAN 6 TOT 106 JAAR

€ 19,95
verschijnt
22 FEBRUARI 2023

Geïllustreerde fictie
Van 6 tot 106 jaar
20 x 28,5 cm 
40 blz.
NUR 274, 300
Thema’s: brief, vriendschap, 
interpretatie
ISBN 978-94-6291-698-2

VA N DEZELFDE AU TEU R: VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

916623

ISB
N

 978-94-6291-662-3

9
789462

915497

ISB
N

 978-94-6291-549-7

 » Dit verhaal in briefvorm toont de impact van zuinig verwoorde verwijten.

 » Over de gevoelens die gepaard gaan met een intense vriendschap, 

over extreem verdriet, over de (on)eindigheid van relaties en over de 

vergankelijkheid van het opgroeien.

 » Bekroond illustrator Tim Van den Abeele (Bronzen Penseel 2022) en auteur-

vormgever Paul Verrept maken van een eenkleurig een veelkleurig verhaal.

Een korte, aangrijpende brief met woorden en prenten die je bij je 

nekvel krijgen.

Wat als vriendschap plots verandert? Wat als geluk en geborgenheid omslaan in 

bitterheid en rancune? En wat als jouw verhaal niet hetzelfde is als dat van mij? 

Deze intieme brief toont twee kanten van hetzelfde verhaal en toont de 

veranderlijkheid en ongrijpbaarheid van vriendschap.

  & 
           Lieve 

vriendin

Paul Verrept 
& Tim Van den Abeele

Illustrator Tim Van den Abeele won een Bronzen Penseel.  
Uit het juryverslag: ‘Illustrator Tim Van den Abeele is al enkele jaren een weg aan het 

timmeren met zijn schitterende monotypes die je eerder in een kunstgalerij zou verwachten 

dan in een kinderboek. (…) Iedere illustratie heeft een geheel eigen sfeer en palet, waardoor 

de tegenstrijdige en complexe innerlijke reis van het meisje een extra dimensie krijgt. (…) 

De desoriëntatie draagt bij aan het dromerige, contemplatieve gevoel dat zich van de 

oplettende beschouwer meester maakt.’

9
789462

913813

ISB
N

 978-94-6291-381-3

9
789462

914582

ISB
N

 978-94-6291-458-2
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De prijs en de omvang van de nieuwe titels en herdrukken  
worden onder voorbehoud meegedeeld.
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