Een nieuwe uitgeverij van prentenboeken

Najaar 2020

© 2020 BOYCOTT

BOYCOTT
een nieuwe uitgeverij
van prentenboeken
In deze catalogus presenteren we vier nieuwe prentenboeken voor dit najaar, waaronder het nieuwste boek van Zilveren
Penseel winnaar Chrudoš Valoušek. Spreekwoorden mix is
een boekje vol spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden.
Op geestige wijze geeft Valoušek met zijn briljante linosnedes
een fantasierijke draai aan welbekende levenslessen.

COVER DESIGN © Václav Havlí�ek

Wanneer de bladeren van de takken vallen, verschijnt het
tweede boek van de Poolse illustrator Maria Dek, In het bos.
Dit prentenboek is een prachtige ode aan de veelzijdigheid van
het bos. Een plek waar je dennenappels kunt verzamelen, de
sporen van een hert kunt volgen maar bovenal een plek om je
eventjes rustig terug te trekken.
Later in het jaar gaan we fris van start met een nieuwe serie
van kartonboekjes. Om alle peuters (en hun ietwat wanhopige
ouders) te helpen snel hun bed te bereiken, komt er nu de essentiële handleiding Klein handboek: naar bed gaan. Overige
boeken in deze reeks, die later zullen verschijnen, behandelen
onder andere de strijd om op het potje gaan, je groente aan
tafel op te eten of je te gedragen in het openbaar vervoer.
Alhoewel het eerste boek uit de Kattenkwaad serie nog pas in
dit voorjaar uitkwam, heeft het boek al fans die niet kunnen
wachten op het volgende deel! In De stoomtrein halen de acht
rebelse katten weer stoute fratsen uit door een trein te stelen.
Wat gebeurt er als ze maiskolven in plaats van kool op het vuur
van de trein gooien?

Jan & Rosa
Bernhard
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KATTENKWAAD
DE STOOMTREIN
Noriko Kudoh
VERSCHIJNT IN OKTOBER
ISBN 9789492986153
20 x 20 cm
32 pagina’s
HARDCOVER

€ 13.95

4+

Miauw! De wilde kattenbrigade spot vanuit de bosjes een rijk
gevulde stoomtrein. Een trein vol met eten, dat willen zij ook
wel! Wanneer de machinist rustig aan het lunchen is, gaan ze
er snel met de trein vandoor. Ze willen sneller en gooien steeds
meer kooltjes in het vuur totdat die opraken. Hopla, dan gaan de
maiskolven er maar in! Maar dan… BOEM! De trein is bedolven
onder het popcorn. Wie roept deze acht stoute katten tot de orde
en hoe kunnen ze dit weer goedmaken?
In de serie Kattenkwaad lees je over de ondeugende streken van
een groepje rebelse katten. De reeks volgt een vast stramien waarbij de ondeugende bende op het hoogtepunt van hun kattenkwaad
een explosie veroorzaakt. Vervolgens is het aan hen om de schade
te herstellen. De Stoomtrein is de opvolger van De broodfabriek.

IN HET BOS
Maria Dek
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
ISBN 9789492986092
20 x 25 cm
48 pagina’s

Verzamel dennenappels, veren of stenen. Volg de sporen van een
hert. Luister naar het getjilp van vogels en het gefluister van bomen. Bouw een schuilplaats en speel verstoppertje. Doe net alsof
het bos een jungle is, of schreeuw hardop om de vogels wakker te
schudden! Het bos is een plek waar je fantasierijke spelletjes kunt
spelen, maar ook een plek om je eventjes rustig terug te trekken.

HARDCOVER

€ 16.95

4+

Het bos komt tot leven in de charmante aquarellen en poëtische
teksten van Maria Dek. Dit prentenboek is een prachtige uitnodiging om het bos in al zijn veelzijdigheid te ontdekken.
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SPREEKWOORDEN MIX
Chrudoš Valoušek

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
ISBN 9789492986269
20 x 20 cm
48 pagina’s
HARDCOVER

€ 14.95

KLEIN HANDBOEK
NAAR BED GAAN
Anouk Ricard
Paule Battault
VERSCHIJNT IN OKTOBER
ISBN 9789492986276
17 x 17 cm
16 pagina’s
KARTONBOEKJE

€ 10.95

2+

Naar bed gaan is niet altijd wat kinderen het liefst doen. Als
eenmaal het noodlottige uur aanbreekt, hebben ze ineens heel
veel te doen. Ze hebben dorst, hebben het te warm of te koud,
vragen om nog een extra kusje, ze zijn bang... Kortom, het spel
van tijdrekken is begonnen. Om alle peuters (en hun ietwat wanhopige ouders) te helpen hun bed snel te bereiken, is hier een
essentiële handleiding!
Op humoristische wijze verbeelden illustrator Anouk Ricard en
schrijver Paule Battault de dagelijkse strijd tussen kinderen en
hun ouders. Een kartonboekje waarmee je met een glimlach
naar bed gaat!

alle leeftijden

Men spreekt wel eens van een appel die niet ver van de boom valt,
van oude liefdes die niet roesten en over het graven van een kuil
voor een ander en er zelf invallen, maar wat bedoelen ze hier nu
eigenlijk mee?
Zilveren Penseel winnaar Chrudoš Valoušek, van De pittige pruim
die een pop werd, geeft in Spreekwoorden mix een fantasierijke
draai aan wijze levenslessen. Zijn geestige linosnedes zorgen niet
alleen voor een humoristisch effect, maar laten de lezers opnieuw
nadenken over de betekenis van spreekwoorden.

NAJAAR 2020

Vertaling
Anne Lopes Michielsen
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS
24 x 30 cm
148 pagina’s
HARDCOVER

€ 29.95

8+

Een paar eeuwen geleden wist men niet waar het einde van onze
planeet was. Veel delen van de wereld stonden nog niet op de
kaart. Maar een aantal onverschrokken ontdekkingsreizigers
vetrokken per ezel, boot of gewoon te voet naar het onbekende.
Ze kwamen terug met de meest buitengewone verhalen. Zo werd
de eens zo geheimzinnige wereld steeds meer een open boek.
Atlas van expedities en ontdekkingsreizigers is een prachtig
non-fictie boek over de geschiedenis van de ontdekkingsreizigers.

Catarina Sobral

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
22 x 28.5 cm
40 pagina’s
HARDCOVER

€ 17.50

7+

Het lijkt onmogelijk, maar het is waar: toen ons universum ontstond, was wat nu groot is juist héél erg klein. Zo klein, dat alles
op dezelfde plek was. Die plek was niet groter dan een punt van
een potlood. Het lijkt ook bijna onmogelijk om de geschiedenis
van het heelal – van de oerknal tot het ontstaan van de mens – in
dit prentenboek te stoppen. Maar het is gelukt!
Met dit non-fictie prentenboek heeft de bekroonde auteur en
illustrator Catarina Sobral een toegankelijke introductie gemaakt
tot de ontstaansgeschiedenis van ons universum.
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Isabel Minhós Martins
Bernardo P. Carvalho
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B AC K

ATLAS VAN EXPEDITIES EN
ONTDEKKINGSREIZIGERS

BACKLIST

PLOC

MARTA & IK

Mélanie Rutten

It's Raining Elephants

Ploc, Tine, Baba, Bubu en Migou spenderen samen een dagje
in het bos waar ze plezier beleven met het springtouw van Tine.
Totdat plots na alle spelletjes… het touw breekt! Ploc kan al heel
goed zijn evenwicht houden en Tine kan al heel goed tellen, maar
wie van hen weet hoe je een springtouw maakt?
Een fantastisch kartonboekje voor peuters waarin vriendschap
en spelend leren centraal staan.

Vertaling
Lidewij van den Berg
ISBN 9789492986177
15 x 21.5 cm
16 pagina’s

2+

ISBN 9789492986207
22 x 32 cm
88 pagina’s

€ 22.95
"De verfillustraties spreken tot de
verbeelding."
DLVA

"Dit aparte kartonboekje trekt
je aandacht door zijn bijzondere
illustraties."
Pluizuit

TAM & WILD
Emmanuelle Mardesson
Sarah Loulendo
De trouwe hond en de grote wolf, de slinkse kat en de felle panter,
de stille goudvis en de koppige zalm… Ook huisdieren hebben
verre familie. Alleen wonen die vaak in bossen, bergen en zelfs
oceanen. In dit kartonboekje worden huisdieren samen met hun
wilde soortgenoten afgebeeld. Korte geestige zinnetjes onder elke
afbeelding geven het verschil aan tussen het wilde en het tamme
dier, zodat zelfs de allerkleinsten het begrijpen.

Vertaling
Lidewij van den Berg
ISBN 9789492986184
15 x 15 cm
22 pagina’s
KARTONBOEKJE

€ 9.95

Met een likje gele verf schildert Marta de schitterende manen van
een leeuw. Een paar extra streken en hij krijgt ook sprankelende
ogen en een harig lijf met grote poten waarmee hij zomaar uit het
witte doek stapt. Al gauw blijkt Marta’s slaapkamer te klein voor
haar fantasie, dus zit er niets anders op dan de wereld groter te
maken. Dit keer tekent Marta met de staart van de leeuw een
universum waarin ze samen met haar nieuwste leeuwenvriend
fantastische avonturen beleeft.

Vertaling
Lidewij van den Berg

HARDCOVER

KARTONBOEKJE

€ 10.95

BACKLIST

2+

"Vooral een kijkboekje om in te
grasduinen, om dieren te vergelijken en om zelf verhaaltjes te
verzinnen.”
Pluizuit

"Dit boek is een genoegen om
voor te lezen met zijn teksten en
esthetische prenten die uitnodigen
om opnieuw en opnieuw te kijken."
Mappalibri

4+
"Wat een heerlijke ode aan de
verbeelding en de kracht van
kunst is dit!"
Leeswijzer ★ ★ ★ ★

"De kleuter zal zich graag laten
meeslepen in de fantasierijke reis
van Marta en de leeuw."
Friesch Dagblad

BACKLIST

BACKLIST

DIT IS JERUZALEM

DE FANTASTISCHE
FAMILIE ZAPATO

Stanislav Setínský

Vertaling
Edgar de Bruin
ISBN 9789492986191
22 x 31 cm
56 pagina’s
HARDCOVER

€ 21.95

8+

Dwaal door de drukbezochte straten en langs de bekende monumenten van één van de oudste steden ter wereld, Jeruzalem.
Deze visuele rondreis begint bij de Oude Stad waar de Rotskoepel
uitkijkt op de Westmuur. Maar waar is de reisgids?
Ga op zoek naar Jan, je persoonlijke wegwijzer, en verken de rest
van deze complexe stad. Welkom in een mengelmoes van mensen,
culturen en religies, dit is Jeruzalem! Van de Bijbelse tijd tot nu,
dit non-fictie boek neemt je mee door de enorm rijke geschiedenis van deze stad. Leer historische feiten en kom meer te weten
over de Joodse en Arabische cultuur. Ontdek wat Jeruzalem tot
Jeruzalem maakt!

Julie Brouant
Vertaling
Lidewij van den Berg
ISBN 9789492986214
23 x 32 cm
32 pagina’s
HARDCOVER

€ 21.50

4+

"Een mooi en origineel prentenboek, goed voor vele uren kijk- en
speelplezier."
Pluizuit ★ ★ ★ ★

KATTENKWAAD
DE BROODFABRIEK

ISBN 9789492986221
20 x 20 cm
32 pagina’s
HARDCOVER

€ 12.50

3+

Miauw! Acht katten ruiken een onweerstaanbare geur van zoete
broodjes uit de bakkerij. Die zouden zij ook wel lusten! Wanneer
de nacht valt, sluipen ze naar binnen om zelf brood te bakken.
Maar dan... BOOEEM! Het dorp wordt opgeschrikt door een harde
knal. Op de plek van de bakkerij staat nu een gigantisch brood.
Wie roept deze acht stoute katten tot de orde en hoe kunnen ze
dit weer goedmaken?

"Een geweldig leuk boekje, met
een humorvol verhaal.”
DLVA ★ ★ ★ ★ ★

"Heel grappig. Wij zijn fans!"
De Kinderboekenbaas

"Zoals dat hoort bij circussen: je
beleeft een spektakel. Komt dat
zien!"
DLVA ★ ★ ★ ★

DIERENSTAD
Joan Negrescolor

Noriko Kudoh
Vertaling
Sarah van Camp

Het jongste zusje van de circusfamilie Zapato stelt graag haar
buitengewoon getalenteerde gezin aan je voor. Haar broer is een
uitmuntend jongleur, haar zus danst prachtig met linten en haar
moeder weet steeds elegant haar evenwicht te houden op een rola
bola. Maar welk verborgen talent heeft het kleine zusje zelf? Door
een gestreept folie over elke pagina heen te bewegen, komen de
illustraties in dit boek als bij toverslag tot leven.

Nina bezoekt vaak stiekem een junglestad. Die plek, waar mensen
ooit woonden, is inmiddels overwoekerd door de natuur. Daar gaat
ze heen om de dieren die daar wonen voor te lezen. Apen luisteren
graag naar avonturen in de ruimte en de flamingo's zijn juist fan
van mythes en legendes. Maar één verhaal is het favoriete van
alle dieren en dat is het verhaal over henzelf.

Vertaling
Anne Lopes Michielsen
ISBN 9789492986085
23.5 x 30 cm
40 pagina’s
HARDCOVER

€ 19.95

4+

"Het zal ervoor zorgen dat fantasie
zeer gaat leven bij kinderen, het
prachtige van een goed vormgegeven verhaal en boek."
DLVA ★ ★ ★ ★

"Tekst en prenten versterken
elkaar tot een opvallend origineel
werk dat zich graag laat ontdekken."
Pluizuit Pluizuit

BACKLIST

BACKLIST

DE BERG

DE PITTIGE PRUIM
DIE EEN POP WERD
Chrudoš Valoušek
Vojt�ch Mašek

Vertaling
Edgar de Bruin
ISBN 9789492986016
25 x 34 cm
96 pagina’s
HARDCOVER, 2de druk

€ 24.50

8+

Manuel Marsol
Carmen Chica
Er zijn zo van die dagen dat een bepaalde lichtinval, een zachte
windvlaag of de grootsheid van een rots je eventjes in vervoering
brengen. De berg legt de speciale band vast tussen de natuur en
de mens. Een vrachtwagenchauffeur lijkt zichzelf te verliezen
in de schoonheid van de natuur en transformeert. Voor de lezer
begint een prachtige reis.

Vertaling
Helena Overkleeft

De pittige pruim die een pop werd volgt het spannende levensverhaal van een Pinokkio-achtig figuur en zijn fantastische avonturen.
Wat maakt een pittige pruim allemaal mee voordat hij een houten
pop wordt? Vol absurde humor en met een levendige fantasie
deelt deze houten meesterverteller zijn levensverhaal.
De prachtige paginagrote linosnede-illustraties zijn gemaakt
door de internationaal bekroonde illustrator Chrudoš Valoušek.
Schrijver Vojt�ch Mašek weet iedere keer weer een verrassende
draai aan het verhaal te geven.

ISBN 9789492986030
19.5 x 34.5 cm
56 pagina’s
HARDCOVER

€ 19.95

5+

"Het verhaal zal voor sommigen
bevreemdend overkomen, voor
anderen zal het juist het summum
van fantasie symboliseren."
Pluizuit

"De prachtige schilderingen zetten
de verbeelding van de lezer aan
het werk."
Leestafel

"Lezers kunnen letterlijk en figuurlijk hun horizonten verruimen."
Tzum

ABZZZ...
Isabel M. Martins
Yara Kono

"Bevat alles wat een goed prentenboek nodig heeft."
NRC ★ ★ ★ ★ ★
"Wervelende fantasie, originaliteit
en verbazingwekkende verbeeldingskunst, aanrader pur sang!"
Pluitzuit
"Het mooiste prentenboek in
jaren."
Joost Swarte
"Een ware pageturner die werkelijk
geen seconde verveelt."
Cutting Edge ★ ★ ★ ★
"Letterlijk alles vraagt aandacht
in dit bijna nostalgische avonturenboek."
Penseeljury

Dit ABC-boek is een gegarandeerd succes: wie bij de letter A nog
wakker en alert is, zit bij de K al te knikkebollen, en later, bij de
letter S, hoor je zacht gesnurk. ABZzz… is een ABC-boek dat het
slaapritueel voor iedereen makkelijk maakt. Elke pagina bevat
een letter van het alfabet met daarbij een activiteit, zoals nog een
laatste vraag stellen of iedereen een kus geven.

Vertaling
Anne Lopes Michielsen
ISBN 9789492986160
19 x 25 cm
32 pagina‘s
HARDCOVER

€ 15.95

3+

"Een zelfverklaard slaapverwekkend boek dat zo begeesterend is
dat je net wil wakker blijven tot je
het uit hebt."
KIDDO

"Voorlezers weten hoe heerlijk verhaaltjes kinderen in slaap kunnen
wiegen. Een uitdagend boekje dus
waarbij de lezer niet kan verliezen."
Leen Cockx

BACKLIST

WAAR IS MALO?

HET ORKEST

Maria Dek

Chloé Perarnau

Malo wil vandaag niets liever dan naar de nieuwe zweefmolen in
het bos. Hij kijkt zo uit naar het zwieren en zwaaien, dat hij niemand meer om zich heen ziet staan. Zelfs zijn beste vriend Poto
niet, die hij beloofd had te helpen vandaag. Met zijn egoïstische
gedrag stelt Malo niet alleen zijn vrienden teleur, maar ook zichzelf. Kan hij het weer goedmaken?

Vertaling
Charlotte Pothuizen
ISBN 9789492986078
20 x 28 cm
40 pagina’s
HARDCOVER

€ 17.50

Over een week vindt er een belangrijk concert plaats, maar alle
muzikanten zijn op vakantie. Wat een ramp! Vanuit verschillende
wereldsteden krijgt de orkestdirigent ansichtkaarten opgestuurd.
Samen met zijn trouwe assistent reist de dirigent de wereld rond
om de orkestleden te vinden. De violisten vinden ze terug in Tokyo,
de harpist in Porto en de trompettisten in Rio. Het orkest is een
fantastisch kijk- en zoekboek op groot formaat.

Vertaling
Lidewij van den Berg
ISBN 9789492986115
26 x 32 cm
36 pagina’s
HARDCOVER

4+

Vertaling
Edgar de Bruin
ISBN 9789492986054
30 x 22 cm
40 pagina’s
HARDCOVER

€ 16.95

BACKLIST

5+

"Het verhaal vormt een mooi
uitgangspunt voor een (groeps)
gesprek over egoïsme en de betekenis van vriendschap."
NBD Biblion, Loes Reichenfeld

"Hoe langer je naar de illustraties
kijkt, hoe mooier en rijker ze worden. De composities zijn prachtig
en zeer gevarieerd."
Gumclub

€ 19.95

4+
"Dit boek brengt je niet alleen in
vakantiestemming, maar zorgt ook
voor uren kijkplezier."
Boekenkrant ★ ★ ★ ★

"Mooi uitgevoerd, groot formaat
zoekboek met een originele
invalshoek."
NBD Biblion, Louise Otting

ZO SLAPEN DIEREN

DE OMGEKEERDE WERELD

Ji�í Dvo�ák
Marie Štumpfová

Atak

Dit boek neemt je eventjes mee naar de wereld van de slaap. Sommige dieren slapen maar een paar minuten per dag, terwijl andere
tweederde van hun leven rustend doorbrengen. Sommige slapen
onder water, terwijl andere op een been staan. Waar zouden al
die dieren over dromen? Dit poëtische en educatieve prentenboek
voor de beginnende lezer onderzoekt de verschillende manieren
waarop dieren slapen, wat rust is, waar en hoe elk dier leeft en
waarom slaap nuttig is.
"Zowel degene die voorleest als
de voorgelezene zal door dit boek
gegrepen worden.”
Athenaeum ★ ★ ★ ★ ★

"Een aanwinst voor elke boekenkast, leerzaam maar vooral
buitengewoon mooi!"
De Kinderboekenbaas

Een klein, schattig muisje neemt ons mee naar zijn droomwereld.
Het is een bizarre wereld waar alles op zijn kop staat. Waar ijsberen
in een tropisch bos leven, treinen door de lucht zoeven en baby’s
hun moeders voeden. Kun jij op iedere pagina ontdekken wat er
mis is? De omgekeerde wereld staat bol van de sprookjes die niet
kloppen, vreemde natuurverschijnselen en absurde rolomkeringen.
Een hilarisch prentenboek voor jong en oud!

Vertaling
Ard Posthuma
ISBN 9789492986061
24 x 30 cm
36 pagina‘s
HARDCOVER

€ 16.95

3+

"Het nadenken over wat er nu
precies verkeerd is op de bizarre
tekeningen, zal kinderen beslist
aanspreken.”
NBD Biblion, Ria Scholten

"Atak laat ons zelf ervaren dat zijn
intrigerende illustraties echt geen
woorden nodig hebben om hun
verhaal te vertellen."
Mappalibri

BACKLIST

BACKLIST

EEN WONDERLIJKE
EXPEDITIE VAN ROBOTS
Ta�ána Rubášová
Jind�ich Janí�ek

Vertaling
Edgar de Bruin
ISBN 9789492986047
19 x 25 cm
96 pagina’s
SOFTCOVER

€ 17.50

10+

"Hoe langer je naar de afbeeldingen kijkt, hoe meer je er in
ontdekt. Een aanrader!"
Oog op de toekomst ★ ★ ★ ★

Het is vakantie! Iedereen is onderweg vandaag. De insecten gaan
hun poten strekken in het bos en de boerderijdieren gaan ontspannen op het strand. Maar voordat iedereen zijn bestemming
bereikt, staan ze eerst in de file. Dit prachtige harmonicaboek
klapt uit tot een colonne van auto’s. Een kartonnen boekje voor
de allerkleinsten, dat zowel gelezen als bekeken kan worden.

4 panels
LEPORELLO
AFGEPRIJSD

€ 5.00

5+

20 x 32 cm
40 pagina’s
HARDCOVER

€ 19.95

6+

"Knap vormgegeven en in een
beperkt aantal kleuren gedrukt."
Pjotr van Lenteren

Alžb�ta Zemanová

19 x 14 cm

ISBN 9789492986139

Issun Boshi is dan wel zo klein als een duim, zijn dapperheid is
onmetelijk groot! Met een soepkom als zijn boot en een naald als
zijn zwaard, trekt hij de wijde wereld in. Als hij het hart van een
prinses probeert te veroveren, stelt een monster hem zwaar op
de proef. Issun Boshi gedraagt zich zo moedig dat hij het monster
verslaat en de prinses als een blok voor hem valt.
In slechts drie kleuren illustreert het duo Icinori een werkelijk
adembenemend landschap dat een gloednieuwe twist geeft aan
het eeuwenoud internationaal bekend sprookje, Klein Duimpje.

"Het verhaal zet je op allerlei
manieren aan het denken. Over
de toekomst, de mensheid en
robotica."
Filosovaardig ★ ★ ★ ★

IN DE FILE

ISBN 9789492986108

Icinori

Vertaling
Lidewij van den Berg

Twee robots, Willem en Jacob, willen meer te weten komen over
de oorsprong van hun bestaan. Ze gaan daarom op expeditie en
verzamelen alles wat antwoord kan geven op hun existentiële
vragen. Als ze de overblijfselen van de menselijke beschaving
proberen te verklaren, komt er een komisch gesprek op gang.
Zullen de robots er ooit achter komen hoe ze ontstaan zijn?
"Er is geen betere introductie te
vinden tot het genre van de sci-fi
dan dit boek."
De Kinderboekenbaas

ISSUN BOSHI

"Een Japans volksverhaal tot leven
gewekt in een oogstrelend en knap
vormgegeven prentenboek."
De Standaard ★ ★ ★ ★ ★
"Een zeer aangenaam voorleesverhaal, zonder enige twijfel, maar het
zijn de meesterlijke prenten bij het
verhaal die je volledig opslorpen."
Mappalibri
"Wat Issun Boshi onweerstaanbaar
maakt, zijn de betoverende, fraai
gestileerde illustraties die een mystieke oosterse sfeer ademen."
NRC ★ ★ ★ ★
"Dit is duidelijk een aanrader die –
over de cultuurgrenzen heen – zijn
publiek verwent met een boeiend
sprookje met een mooie moraal,
versterkt door prachtige prenten
vol ingehouden sfeer. Een topper!"
Pluizuit

BACKLIST

Vertaling
Nicolette Hoekmeijer
ISBN 9789492986146
22 x 26.5 cm
56 pagina’s
HARDCOVER

€ 19.95

5+

BACKLIST

STEL DAT...

12 UUR MET OSCAR

Alastair Reid
JooHee Yoon

Eva Maceková

Stel dat je een tweeling was, maar je dat nooit aan iemand hebt
verteld en je altijd maar voor de helft van de tijd naar school
bent geweest. Of stel dat je zo groot kon zijn als je maar wilde…
Iedereen droomt wel eens van dingen die eigenlijk niet kunnen.
Maar soms kun je niet vermijden om juist daaraan te denken.
Als kind hoor je veel dingen niet te doen. Maar wat als je die dingen
niet echt zou doen, maar je ze gewoon inbeeldt? Dan zou het niet
uitmaken of je gedachtes stom, onmogelijk of zelfs een beetje
ondeugend zijn – omdat ze allemaal gewoon in je hoofd zitten. Stel
dat… is een humoristisch boek met een reeks absurde scenario's .

"Stel dat… is een hoogst origineel
prentenboek dat het wens-gehalte
hoog in zijn vaandel draagt. Een
terechte aanrader!"
Pluizuit

Oscars allereerste schooldag komt eraan. Vandaag gaat hij met
zijn moeder een nieuwe rugzak uitkiezen. Kun jij net als Oscar
zien hoe laat het is? En kun jij vertellen hoe je je tanden poetst?
12 uur met Oscar is een interactief prentenboek voor kinderen die
net als Oscar voor het eerst naar school gaan. Samen met Oscar
leer je op iedere bladzijde nieuwe dingen. Van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat!
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"Een echte musthave voor de
kleutergroep of het kind dat
binnenkort voor het eerst naar
school gaat!"
Klasvanjuflinda.nl

"Een bijzondere stijl, dat erom
vraagt om steeds maar weer
bekeken te worden, om thuis of op
school mee aan de slag te gaan."
Jufbianca.nl

"Een heerlijk absurd boek dat de
wildste fantasieën van de kinderen
prikkelt en hen de meest surrealistische scenario’s laat bedenken."
KIDDO

IN DE VOETSPOREN
VAN KAREL DAARWIND
M�rti�š Zutis
Vertaling
Manten Devriendt

De bioloog Karel Daarwind botst op een grootse "ontdekking"
wanneer hij voor zijn huis vreemde voetafdrukken in de sneeuw
vindt. Terwijl hij de afdrukken volgt, en zich afvraagt van welk
wezen ze zouden kunnen zijn, vindt hij steeds meer afdrukken.
Karel weet niet dat hij ze zelf in de sneeuw achterlaat, omdat
hij – verloren in zijn gedachten – gewoon in cirkels rondloopt…

ISBN 9789492986023
19 x 22 cm
40 pagina’s
HARDCOVER

€ 12.50

6+

"Heel bijzonder en humoristisch
telboek, waarbij steeds allerlei
briljante mogelijkheden voor de
afdrukken worden bedacht."
NBD Biblion, Toin Duijx

"Een verfrissend tel- en rekenboek:
verpakt in een detectiveverhaal blijken alledaagse rekensommen plots
een stuk interessanter te zijn."
Mappalibri
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