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Illustratie: Trui Chielens, uit Julia’s droom
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PRENTENBOEK | 3+

SINTERKLAAS ZOEKBOEK
K ATHLEEN A M A N T

€ 16,95
verschijnt
29 SEPTEMBER 2021
prentenboek
3+
23,5 x 33,5 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: Sint, Piet, zoeken,
spelen
ISBN
978-94-6291-596-1
ISBN
978-94-6291-596-1

9 789462 915961

» Een fris en toegankelijk zoekboek voor kleuters
» Lekker groot formaat: ideaal voor in de klas
» PROMO: Gratis poster beschikbaar

Gluur binnen bij de Sint en zijn ondeugende Pieten.
In dit boek zie je het leven zoals het is van de Sint en zijn Pieten: samen
onderweg met de stoomboot, picknickend in de tuin, aan het werk in de
mandarijnenboomgaard, lopend over de daken ... In elke spread kunnen kleuters
heel wat zoeken en vinden: een badeend, een rode auto, een muis, een drolletje ...
Met dit grote zoekboek zal geen enkele kleuter zich snel vervelen.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-90-5838-999-2

9 789058 389992

ISBN 978-90-5838-808-7

9 789058 388087

Kathleen Amant is schrijfster en auteur van een heleboel peuterboeken. Haar bekendste
figuren zijn Anna en Heksje Mimi. Ze werkt fulltime als freelance illustrator, auteur en grafisch
ontwerper. De verhalen van Kathleen zijn heel herkenbaar voor peuters. Ze spelen zich steeds
af in hun eigen leefwereld, er ligt veel nadruk op emoties én er zit altijd een vleugje humor in.
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PRENTENBOEK | 3+

EEN DRAAD
P H I L I P P E JA L BE R T

€ 15,95
verschijnt
29 SEPTEMBER 2021
prentenboek
3+
20,5 x 23,5 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: samenwerken,
schat, trekken, lengtemaat
ISBN
978-94-6291-599-2
ISBN
978-94-6291-599-2

9 789462 915992

» In dit kettingverhaal leren kinderen spelenderwijs maateenheden kennen
» Van de auteur van Wie draait de mooiste drol? en En …
» Wat hangt er aan die draad?

Het onverwachte einde van dit kettingverhaal zullen zowel kinderen als
hun ouders hilarisch vinden.
Wat is dat daar? Een draad? Daar moet wel een schat aan vasthangen! Trekken
maar! Wanneer een juffrouw uit alle macht aan een draad trekt, krijgt ze slechts
enkele millimeter ervan in beweging. Een kat, een varken, een beer, een reus en
een vogeltje komen haar helpen. Maar hangt er echt een schat aan?

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-497-1

9 789462 914971

ISBN 978-94-6291-528-2

9 789462 915282

‘Na elke omgeslagen pagina wordt de jonge lezer ongeduldig: wat een feest om op de uitkomst
te wachten! Natuurlijk vermoeden we dat de grootte van de schat er niet toe doet, maar we
genieten van de overdrijvingen van de personages over de mysterieuze schat. Na de hilarische
ontknoping, wil je het boek meteen herlezen!’ (website Ricochet)
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PRENTENBOEK | 3+

MICHIEL, DE SUPERHELD
M A R I E DI R K X & L AU R E A L L A I N

€ 16,50

MICHIEL
in
& Laure Alla
Marie Dirkx

RHELD
DE SUPE

verschijnt
13 OKTOBER 2021
prentenboek
3+
21,5 x 30,5 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: superheld,
moeder, geluk
ISBN
978-94-6291-517-6
ISBN
978-94-6291-517-6

9 789462 915176

» Stoer prentenboek over een jongen die zomaar superheld wordt
» Over hoe droom en realiteit verschillend kunnen zijn
» Sluit aan bij de Jeugdboekenmaand 2022: Helden en schurken

Superheld zijn is geweldig! Maar je hebt nooit tijd voor leuke dingen …
Op een dag wordt Michiels grootste wens vervuld: hij is een superheld! Samen
met een boel andere superhelden redt Michiel mensen en dieren. Hij heeft
het razend druk en de dag vliegt voorbij. Thuis wil Michiel mama een knuffel
geven. Maar dat lukt niet, want hij is veel te moe … Is het leven van een
superheld echt zo geweldig?

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-572-5

9 789462 915725
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PRENTENBOEK | 4+

LILAH ONDERWEG

K R IS T I E N DI E LT I E N S & A R E V I K D’OR

€ 17,95
verschijnt
15 SEPTEMBER 2021
prentenboek
4+
23,5 x 33,5 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: reizen, knuffel,
thuis, heimwee, gemis
ISBN
978-94-6291-592-3
ISBN
978-94-6291-592-3

9 789462 915923

» Een gevoelig prentenboek over weggaan van huis
» In de beelden van Arevik d’Or voel je dat je vertrouwde thuis verlaten lastig is
» Herkenbare gevoelens voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Een verhaal over de liefde, over een warm gezin en over de kracht van
de metamorfose.
Met dit verhaal ga je mee ‘onderweg’. Ook al lijkt de eindbestemming veraf,
onderweg gebeuren er altijd dingen die je doen groeien. Dat merkt de kleine
Lilah ook. Waar ze ook is, wat ze ook meemaakt, de warmte van haar ouders
reist met haar mee. Dankzij hen voelt ze zich veilig en kan ze de reis aan.

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-438-4

9 789462 914384

ISBN 978-94-6291-469-8

9 789462 914698
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PRENTENBOEK | 4+

HET PANNENKOEKENFEEST
E VA L I N DE L L & CE CI L I A H E I K K I L Ä
vertaling door L OR E A E R T SE N

€ 15,95
verschijnt
29 SEPTEMBER 2021
prentenboek
4+
27,5 x 22,5 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: pannenkoek,
feest, vriendschap
ISBN
978-94-6291-597-8
ISBN
978-94-6291-597-8

9 789462 915978

» Een feestelijk prentenboek waarmee we (hopelijk) het einde van de
coronacrisis kunnen vieren
» Reeds in 8 talen een groot succes
» Met een leuk recept achterin het boek

Aardvarken mist zijn vrienden en geeft een groot pannenkoekenfeest.
Aardvarken geeft vandaag een groot feest, omdat hij al zijn vrienden zo hard
gemist heeft. Maar zijn taart is mislukt. Na een tijdje krijgen zijn vrienden
honger. Gelukkig heeft een van de gasten een idee: we maken samen
pannenkoeken. Iedereen helpt mee!

‘Gezellige illustraties die een feestelijke sfeer creeëren.’ (website Goodreads)
‘Een warm sprookje voor kinderen in makkelijke rijm. Het verhaal speelt zich af in een
vriendelijke omgeving, met prachtig getekende gasten die echt bijdragen aan het feest.’
(website Bokus)
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PRENTENBOEK | 4+

IK WIL EEN HOND

(EN HET MAAKT NIET UIT WELKE)
K I T T Y CROW T H E R
vertaling door B A R T MOE YA E R T

€ 15,95
verschijnt
29 SEPTEMBER 2021

voorlopige cover

prentenboek
4+
22 x 26,5 cm
56 blz.
NUR 273
Thema’s: hond, huisdier,
anders zijn, talent
ISBN
978-94-6291-598-5
ISBN
978-94-6291-598-5

9 789462 915985
» Zowel auteur Kitty Crowther als vertaler Bart Moeyaert werden bekroond
met de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award voor hun œuvre
» Boordevol honden in allerlei soorten en maten
» Door de extra fluorescerende oranje kleur spatten de illustraties van de
bladzijden af

Millie krijgt een hondje. Maar het loopt anders dan verwacht.
Elke dag fantaseert Millie over de hond die ze niet heeft. Maar elke
keer zegt mama: ‘Nee’. Tot ze op een dag ‘Ja!’ zegt. In het hondenasiel
wordt Millie meteen verliefd op Prins. Maar op school lachen al haar
klasgenootjes hem uit. Dat is toch geen rashond?! Millie is er kapot van,
tot ze ontdekt dat Prins een wel erg bijzondere gave heeft …

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-275-5

9 789462 912755

ISBN 978-94-6291-393-6

9 789462 913936

‘Kitty Crowther levert andermaal een hartverwarmend en ronduit magisch prentenboek af. (...)
Het knapste is hoe werkelijkheid en verbeelding compleet organisch in elkaar overvloeien, en
hoe de ontroering geruisloos maar des te indringender toeslaat. Doe jezelf en je kroost een
plezier: haal deze parel in huis.’ (De Morgen over Kleine nachtverhalen)
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ZOEKBOEK | 4+

ABC ZOEKBOEK

M I L JA P R A AGM A N & L E OP OL D VA N DE V E N

€ 19,95
verschijnt
13 OKTOBER 2021
zoekboek
4+
21,5 x 30 cm
64 blz.
NUR 273
Thema’s: alfabet, zoeken,
letterbeelden
ISBN
978-94-6291-600-5
ISBN
978-94-6291-600-5

9 789462 916005

» Kleurrijk alfabet-zoekboek door Milja Praagman
» Kinderen leren verschillende letterbeelden kennen en letters herkennen
» PROMO: Gratis postkaartje met alle letters op in elk boek

Dit bijzondere zoekboek roept de liefde voor letters op.
In dit boek staan alle letters van het alfabet. Maar ze zijn op heel veel verschillende
manieren weergegeven. Want letters komen in heel wat vormen en maten. Zoek in
deze wonderlijke illustraties naar alle verschillende A’s, B’s en C’s. Op de tweede
pagina tekent een vliegje de letter zoals je hem op school hebt geleerd. En je krijgt
ook een lijst met woorden die met de letter beginnen. Veel lees- en zoekplezier!

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-199-4

9 789462 911994

ISBN 978-94-6291-288-5

9 789462 912885

ISBN 978-94-6291-389-9

9 789462 913899
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PRENTENBOEK | 4+

ZETELWEZENS

OF WAT ER GEBEURT ONDER SOFA’S EN BANKEN
ROBI N A E R T S & L O T VA N DE K E Y BUS

€ 17,50
verschijnt
13 OKTOBER 2021
prentenboek
4+
21,5 x 30 cm
48 blz.
NUR 273
Thema’s: bang zijn, wereld
ontdekken, dromen
ISBN
978-94-6291-603-6
ISBN
978-94-6291-603-6

9 789462 916036

» De muzikale achtergrond van de auteurs voel je in het ritme, de dynamiek
en het samenspel van woord en beeld
» Een verfijnd prentenboek met oog voor detail en compositie

Een verhaal over de mysterieuze wezens die onder je sofa wonen.
Zetelwezens wonen onder sofa’s en kasten. Eeltje is zo’n wezentje. Ze droomt van
een reis naar het licht, maar durft het veilige donker niet te verlaten. Een ander
wezen praat haar moed in. Hij toont haar hoe de schilfers van een bedwants een
zonnebril worden. Een pluisje wordt een zeppelin. Daarmee kan Eeltje de reis

Wij kunnen hen niet vinden, want je kunt ze amper zien.
Ze zijn klein en enorm bang van mensen bovendien.
Een zetelwezen is zoveel kleiner dan een prutje in je oog.
Het is nauwelijks meer dan twee muggenstrontjes hoog.

ISBN 978-94-6291-545-9

9 789462 915459

ISBN 978-94-6291-456-8

9 789462 914568

Doe nu die wonderwijde wereld dan nog een keer maal twee,
en dan nog eens maal vier, dat geeft al een idee.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-408-7

Stel je hun wereld honderd keren groter voor, fantaseer je even mee?

Eeltje naar een nieuwe wereld vol kleur. En naar een nieuwe vriendschap ...

9 789462 914087

Jij ziet jouw woonkamer, maar zij zien een planeet.
Een snotje onder de bank gegooid, komt aan als een komeet.

aanvangen. Het lijkt even mis te lopen, maar uiteindelijk brengt het avontuur
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PRENTENBOEK | 4+

VERDER DAN VER
ZEBRA ZOEKT HET GELUK
JOR IS T H Y S

€ 16,50
verschijnt
27 OKTOBER 2021
prentenboek
4+
20,5 x 26,5 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: wereld ontdekken,
opgroeien, reizen
ISBN
978-94-6291-608-1
ISBN
978-94-6291-608-1

9 789462 916081

» Een warm en speels verhaal over de zoektocht naar geluk en liefde
» Dit verhaal spreekt een grote groep lezers – jong en oud – aan

Het pad naar het geluk verloopt niet zonder hindernissen of obstakels,
maar de reis is de moeite waard.
Op een dag besluit Zebra om zijn vertrouwde leven achter te laten en op
zoek te gaan naar een droomplek. Dat blijkt niet makkelijk: niet elke plek is
geschikt voor een zebra en niet elke thuis is veilig of comfortabel. Wanneer
Zebra uitgeput neervalt, ziet hij de uitgestoken poot van een ander dier. Dit
dier nodigt hem uit in zijn huis. Lukt het de twee vrienden om van dat huis
een thuis te maken voor hen beiden?

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-351-6

9 789462 913516

ISBN 978-94-6291-486-5

9 789462 914865

Joris Thys werkt als graficus en illustrator. Daarnaast geeft hij les op de Arteveldehogeschool
in Gent. Joris illustreerde al heel wat kinderboeken voor kinderen van verschillende leeftijden.
Verder dan ver is zijn debuut als schrijver: het is het eerste verhaal dat Joris niet alleen van
beelden maar ook van tekst heeft voorzien.
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PRENTENBOEK | 5+ / VOLWASSENEN

JULIA’S DROOM

BR IGI T T E M I N N E & T RU I CH I E L E N S

€ 19,50
verschijnt
13 OKTOBER 2021

voorlopige cover

prentenboek
5+ / volwassenen
21,5 x 30 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: circus, anders
zijn, opkomen voor jezelf
ISBN
978-94-6291-601-2
ISBN
978-94-6291-601-2

9 789462 916012

» Een magisch verhaal over een circus
» Met artistieke en krachtige illustraties
» Over mensen die op basis van hun uiterlijk veroordeeld worden

Een optimistisch prentenboek over opkomen voor jezelf.
Julia is een hand groot als ze geboren wordt. Haar ouders omringen haar
met liefde en beschermen haar. De eerste levensjaren van Julia zijn haast
sprookjesachtig. Maar als haar ouders overlijden, wordt Julia met geweld ontvoerd
om als kleinste meisje van de wereld in een circus op te treden. Het circus is een
hel, de circusdirecteur een schoft maar de hartverwarmende vriendschap met de
andere artiesten geeft Julia de kracht om het verschil te maken.

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-207-6

9 789462 912076

ISBN 978-94-6291-282-3

9 789462 912823
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VERHALENBUNDEL | 5+ / 7+

DE WOLKENETERS

K R ISTIEN DIELTIENS & SEPPE VA N DEN BERGHE

€ 24,95
verschijnt
27 OKTOBER 2021
verhalenbundel
5+ / 7+
21 x 25,5 cm
160 blz.
NUR 277
Thema’s: reus, avontuur,
mythe, legende, held
ISBN
978-94-6291-605-0
ISBN
978-94-6291-605-0

9 789462 916050
» Een mooie voorleesbundel met verhalen van over de hele wereld
» Kristien Dieltiens schreef eerder succesvolle verhalenbundels als De boze billenbijter
en Draken en monsters
» PROMO: Gratis poster van dit boek beschikbaar & gratis lestips bij de hele reeks

Lekker dikke en rijk geïllustreerde bundel verhalen over reuzen.
Dat reuzen een oerkracht bezitten, maar soms ook dom zijn, weten we allemaal. Dat ze
de aarde doen beven en de wolken kunnen verjagen ook. Dat ze stof tot verhalen leveren
merken we in alle culturen. Kristien Dieltiens ging op zoek naar de reuzenverhalen van
over de hele wereld en van vroegere tijden. Ze herschreef de verhalen voor een brede
doelgroep. Soms spannend, soms grappig, maar altijd leuk. De aangrijpende en sterke
beelden van Seppe Van den Berghe doen je zo weer geloven in het bestaan van reuzen.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-513-8

9 789462 915138

ISBN 978-94-6291-423-0

9 789462 914230

‘Met een schat aan verhalen, 20 op rij, bewijst Kristien Dieltiens nogmaals haar uitgebreide
verzamel- en vertelkunst. Mocht je dit boek horen, je hing aan haar lippen. Want elk verhaal
vertelt zij met veel fantasie, spanning en kleur. Zo werd dit een te begeren verzamelbundel die
de wereld omvat en tegelijkertijd aantoont dat er in alle culturen steeds dezelfde thema’s als
angsten en heldendaden terugkomen.’ (website Pluizuit over Draken en monsters)
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PRENTENBOEK | 5+

MILO EN DE LAATSTE WOLF
SÉ B A S T I E N P E R E Z & J US T I N E BR A X
vertaling door SISK A G OE M I N N E

€ 19,95
verschijnt
27 OKTOBER 2021
prentenboek
5+
28,5 x 36 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: natuur, oorlog,
wolf, jacht
ISBN
978-94-6291-611-1
ISBN
978-94-6291-611-1

voorlopige cover

9 789462 916111

» Magisch sprookje met bijzondere illustraties en in een luxueuze uitgave
» Over de kracht van de natuur en over respect hebben voor het onbekende
» PROMO: Gratis poster beschikbaar

Subliem prentenboek, magistraal uitgegeven op groot formaat met folie
opdruk en een extra pantonekleur.
Milo is een dappere jongen. Niemand van zijn dorp overleefde de Grote Oorlog
van Mensen tegen Wolven. Als doorgewinterde boogschutter besluit hij het op te
nemen tegen de laatste wolf. Zijn jacht leidt hem weg van de uitgesleten paden.
De strijd die hij moet leveren is niet de strijd die hij zich had voorgesteld. In het
wild moet hij leren de dieren te observeren, ze toe te laten en ze te respecteren ...

‘Schitterend geïllustreerd boek met een eenvoudig en magisch verhaal.’ (website Fnac)
‘Het is de favoriet van mijn dochter en mij deze winter. Een geweldig boek met prachtige
illustraties en een verhaal met een mooie boodschap van tolerantie.’ (website Amazon)
‘Dit boek is zo mooi en ontroerend dat je het altijd dicht bij je wil houden.’ (website Amazon)
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LEESGROEIBOEK | 6+

DUIF EN MUIS

K ATR IEN VA N DEWOU DE & GR EE T BOSSCH A ERT

€ 17,50
verschijnt
15 SEPTEMBER 2021

voorlopige cover

leren lezen
6+ | AVI-M3 - AVI-E3
15,5 x 21 cm
128 blz.
NUR 287
Thema’s: duif, muis,
vriendschap, talent
ISBN
978-94-6291-590-9
ISBN
978-94-6291-590-9

9 789462 915909

» Lekker dik leesgroeiboek
» Een ideaal geschenk voor beginnende lezers
» Met kleurrijke illustraties waarin de duiven trefzeker worden neergezet

In eenvoudige woorden slaagt de auteur erin een verrassend verhaal
uit te werken.
Het is saai in de duiventil. Heel veel duiven met een verschillend karakter
zitten er in kleine hokken. Ze hebben slechts een beperkt zicht op hun
omgeving. Maar één duif weet welke wereld er daarbuiten is. Ze bracht er
vroeger verslag over uit voor een krant. Kan ze nu met haar schrijfsels iets
in beweging zetten in de til?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-559-6

9 789462 915596

ISBN 978-94-6291-518-3

9 789462 915183

ISBN 978-94-6291-294-6

‘Levendige, originele verhaaltjes met veel dialoog. De plaatjes zijn speels om de tekst afgedrukt.
Hierbij zijn de dieren natuurlijk geschilderd in vrolijke kleuren en zonder omlijning. Ze passen
uitstekend bij de sfeer van het boek. (...) Een verzorgd uitgegeven boek met ruime bladspiegel
en duidelijk lettertype. Ook het omslag is aantrekkelijk.’ (NBD Biblion over het erf van haan)

9 789462 912946

‘In dit boek met kleurrijke prenten lezen zesjarigen verhalen over een vrolijke bende
boerderijdieren (…) heerlijk leesgroeiboek!’ (De Bond over het erf van haan)
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LEREN LEZEN | 6+

Sprookjes voor prille lezers

ER WAS EENS …
SP RO OK J E SBU N DE L 2

€ 19,95
verschijnt
15 SEPTEMBER 2021
leren lezen
6+ | AVI-E3
15,5 x 21 cm
112 blz.
NUR 287
Thema’s: De drie biggetjes,
Rapunzel, Sneeuwkoningin
ISBN
978-94-6291-593-0
ISBN
978-94-6291-593-0

9 789462 915930
» Tweede bundeling van drie populaire boeken uit de reeks Er was eens …
» Met leuke taal- en doespelletjes achterin het boek
» Met deze reeks slagen jonge lezers erin om zelf deze tijdloze verhalen te lezen

De tweede reeks meest gelezen boekjes van Er was eens … nu gebundeld.
De reeks Er was eens … vertelt bekende sprookjes in eenvoudige woorden en met
korte zinnen. Deze serie bleek een ongelooflijk succes en bracht duizenden jonge
lezers ertoe om zelfstandig deze verhalen te ontdekken.
Daarom brengen wij nu de populairste verhalen in een nieuwe, gebundelde uitgave.
Deze heerlijk dikke verzamelbundel bevat de sprookjes van De drie biggetjes,
Rapunzel en De Sneeuwkoningin. Met leuke taal- en doespelletjes achterin het boek,
op niveau van de jongste lezers.

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-530-5

9 789462 915305

‘De gemakkelijke taal en korte zinnen maken het ideaal voor beginnende lezers. De illustraties
zijn elfachtig mooi. Een ideaal boek voor jonge sprookjesliefhebbers die ook wel eens zelf een
sprookje willen lezen.’ (website Pluizuit)
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LEREN LEZEN | 7+

ALS MOPPEN AANKLOPPEN
R I E T W I L L E & R ICH A R D V E R S CH R A AGE N

€ 10,95

Dobbelsteen
Noor en Sam spelen een
gezelschapsspel.
Met veel zwier gooit Sam de
dobbelsteen tegen de zoldering.
‘Wat doe je nou?’ vraagt Noor.
Sam legt het uit.
‘Dat staat zo in de spelregels.
Wie het hoogste gooit, mag beginnen.’

verschijnt
15 SEPTEMBER 2021
leren lezen
7+ | AVI-E4
15 x 20,5 cm
64 blz.
NUR 287, 219
Thema’s: mop, raadsel,
taalspel
ISBN
978-94-6291-589-3
ISBN
978-94-6291-589-3

9 789462 915893
» Moppenboek voor beginnende lezers op leesniveau AVI-E4
» Laatste uitgave in een succesvolle reeks
» PROMO: Download de gratis lestips op www.eenhoorn.be

Naast een plezierige oefening in leestechniek, is dit moppenboek
ook een stevige aanzet tot begrijpend lezen en ondersteunt het de
ontwikkeling van gevoel voor humor bij kinderen.
In dit nieuwe deel in de reeks moppenboeken voor beginnende lezers slaagt
auteur Riet Wille er opnieuw met verve in om moppen en raadsels op AVI-niveau
te hertalen. Illustrator Richard Verschraagen voegt met zijn kleurrijke illustraties
extra grapjes toe. De humor in tekst en beeld maakt het boek aantrekkelijk en
speels, maar ook uitdagend. Zowel taalvaardige bollebozen als kinderen bij wie
lezen moeilijker gaat, zullen er plezier aan beleven.

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-492-6

9 789462 914926

ISBN 978-94-6291-290-8

9 789462 912908

ISBN 978-94-6291-121-5

9 789462 911215

‘Dankzij dit boek was lezen nog nooit zo plezant.’
(De Boekenkast over Moppen op een bordje)
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LEREN LEZEN | 7+

Griekse mythen voor beginnende lezers

HERCULES
THESEUS EN DE MINOTAURUS
E L E ONOR A F OR N A S A R I & A N N A L A N G

€ 15,95
verschijnt
27 OKTOBER 2021
leren lezen
7+ | AVI-M4
19,5 x 23,5 cm
32 blz.
NUR 287
> HERCULES

Thema’s: held, sterk zijn,
monster
ISBN
978-94-6291-609-8
ISBN
978-94-6291-609-8

» Lancering van een nieuwe reeks ‘Mythen voor beginnende lezers’ (AVI-M4)
» Voor het eerst kunnen beginnende lezers zelf kennismaken met deze tijdloze en

9 789462 916098

avontuurlijke verhalen
» Ook voor oudere lezers met een beperkte leesvaardigheid zijn deze boeken
interessant: deze boeken respecteren hun ruimere referentiekader

Voor het eerst zijn de Griekse mythen herschreven in een eenvoudige taal.
In een eenvoudige en avontuurlijke taal ontdek je de avonturen van de meest

> THESEUS EN DE

MINOTAURUS
Thema’s: liefde, doolhof
ISBN
978-94-6291-610-4
ISBN
978-94-6291-610-4

geliefde goden, godinnen en helden. Duik mee in deze epische verhalen vol
fantasie, magie en heldendom. Ken jij de twaalf werken van Hercules? En waarom
zat de Mintaurus gevangen in een labyrint?

9 789462 916104

De klassieke Griekse mythologie geeft een avontuurlijke en rijke wereld weer die
onze moderne westerse cultuur nog steeds beïnvloedt. Talloze films, sculpturen,
schilderijen en boeken zijn erop geïnspireerd. Wie deze verhalen (her)kent, zal sneller
met plezier en inleving in de artistieke interpretaties van deze verhalen duiken.
Deze boeken zijn niet enkel geschikt om jonge kinderen kennis te laten maken met
de Griekse mythen. Ook het leesplezier bij volwassenen met leesproblemen zal
worden gestimuleerd.
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LEREN LEZEN | 7+

JACK DE SLAK

F R A N K GE L E Y N & CL AU DI A V E R H E L S T

€ 10,95
verschijnt
15 SEPTEMBER 2021
leren lezen
7+ | AVI-M5
15,5 x 21 cm
32 blz.
NUR 287
Thema’s: traag, snel, slak,
relatie moeder-zoon
ISBN
978-94-6291-591-6
ISBN
978-94-6291-591-6

9 789462 915916

» Gevoelig en grappig verhaal over het verlangen niet opgejaagd te worden
» Over hoe ouders aandacht hebben voor hun kind, als ze er de tijd voor nemen
» Voor jonge lezers die toch al een hoog AVI-niveau aankunnen

Een vrolijk verhaal over een jongetje dat zich niet laat opslokken door de
haastigheid van de omgeving en over een liefdevolle mama die ontdekt
dat het leven leuker wordt als je af en toe op de rem gaat staan.
Jack is traag en stelt het geduld van zijn moeder vaak op de proef. Na de
zoveelste race tegen de klok roept mama dat Jack een slak is. En kijk: Jack
krimpt en verandert in … een slak. Mama is heel bezorgd en doet wanhopige
pogingen om Jack weer in een jongen te veranderen. Zal dat lukken?

VA N H E T Z E L F DE DU O :

ISBN 978-94-6291-210-6

‘Als je iets vaak genoeg hoort, word je het dan?’ (Claudia Verhelst, illustrator)

9 789462 912106

‘Nu ik met pensioen ben, kijk ik met grote ogen naar de rennende mens - zoals Jack naar zijn
moeder.’ (Frank Geleyn, auteur)
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GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 8+

FRANK EN STIJN

EN HET VERDWENEN KONIJN
R E I N E DE P E L SE N E E R
& R ICH A R D V E R S CH R A AGE N

€ 15,95
verschijnt
29 SEPTEMBER 2021
geïllustreerde fictie
8+
17,5 x 24,5 cm
128 blz.
NUR 282
Thema’s: griezelen,
toveren, anders zijn
ISBN
978-94-6291-595-4
ISBN
978-94-6291-595-4

9 789462 915954

» Een grappig griezelverhaal met veel vaart en boordevol humor
» Tweede deel in de populaire reeks over Frank en Stijn
» PROMO: Gratis griezelmasker bij aankoop van het eerste boek

Een spannend en plezierig verhaal met aantrekkelijke illustraties.
De tweeling Frank en Stijn zijn de kinderen van Arlette Skelet en Victor Weemoed.
Ze wonen samen met kater Igor in een groot kasteel op een heuvel. De jongens zijn
ondernemend en slim. Niet alle volwassenen waarderen deze bijdehante jongens.
Frank is dol op toverspreuken en op een dag laat hij een konijn verdwijnen. Helaas
komt dat konijn niet meer tevoorschijn. De jongens gaan op zoek en allerlei sporen
leiden tot hilarische, spannende of onrustwekkende theorieën.

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-515-2

9 789462 915152

‘De tekst is kindvriendelijk, grappig en vlot geschreven door Reine de Pelseneer, je vliegt echt
door dit verhaal heen. De verhaaltjes zijn ontzettend vermakelijk en brengen een hoop plezier.
De onderwerpen zijn gevarieerd en herkenbaar en daarom zijn het ook zeker verhaaltjes die
een hoop kinderen aan zullen spreken.’ (HeavenLeigh Books over Frank en Stijn)

GENOMINEERD VOOR DE LEESJURY

39

NON-FICTIE | 9+

THE GAME

A L E S S A N DRO B A R IC C O, S A R A BE LT R A M E
& T OM A S S O V I DUS RO SI N
vertaling door BE A T R I JS P E E T E R S

€ 18,50
verschijnt
13 OKTOBER 2021
non-fictie
9+
19,5 x 24,5 cm
120 blz.
NUR 211, 218
Thema’s: internet, social
media, smartphone, game
ISBN
978-94-6291-604-3
ISBN
978-94-6291-604-3

9 789462 916043

» Bewerking voor kinderen en jongeren van het internationaal succesvolle essay
The Game
» Boordevol weetjes over het ontstaan en de geschiedenis van games, het internet,
computers en de smartphone
» Al in 9 talen vertaald en meer dan 100.000 exemplaren verkocht

Alessandro Baricco is een van de bekendste Italiaanse schrijvers. Zijn romans werden
wereldwijd vertaald en zijn internationale bestsellers. In Nederland en Vlaanderen werd hij
vooral bekend met de novelle ‘Zijde’, later bewerkt door Rebecca Dautremer. De editie van
‘The Game’ voor volwassenen verscheen bij De Bezige Bij. Baricco schreef zijn eerste boek
met een Olivetti Lettera 22 typemachine en zijn laatste met een Mac. Hij heeft het niet
voor social media, maar wel voor WhatApp en Spotify.
Tommaso Vidus Rosin is een illustrator en graphic designer. Dat kon hij alleen maar worden
dankzij het bestaan van digitale technologie.

Een kaart om te navigeren doorheen de digitale wereld anno 2021.
Elke dag leven wij in ‘The Game’. We belanden erin telkens wanneer we onze
smartphone gebruiken, een nieuwe app downloaden, met de PlayStation spelen.
Dit boek leert ons meer over deze bijzondere ‘meta-ruimte’ waarin wij leven. Hoe
zag onze wereld eruit voor ‘The Game’ bestond? Hoe, wanneer en door wie werd
het gemaakt? En waarom? Hoe kunnen we erin op avontuur gaan? En vooral: hoe
spelen we het spel op de juiste manier en creëren we er een betere wereld mee?
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GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 9+

GEROEZEMOES

Y E L E N A S CH M I T Z , N I N A CL A E S
& RU T H DE JA E GE R

€ 24,95
verschijnt
27 OKTOBER 2021

voorlopige cover

geïllustreerde fictie
9+
20,5 x 26,5 cm
112 blz.
NUR 274
Thema’s: roddelen, stad,
geruchten, beroemd zijn
ISBN
978-94-6291-606-7
ISBN
978-94-6291-606-7

9 789462 916067

» Met luisterverhaal (te downloaden met de QR-code in het boek)
» Promotie: naast een boek en een luisterverhaal wordt Geroezemoes ook een
theatervoorstelling

Een meeslepend, fris en authentiek verhaal over de kracht en het genot
van verzinsels en geruchten.
Het gerucht van de komst van een wereldberoemde diva brengt opwinding in het
ingeslapen dorpje Solnistad. Gefluisterde vermoedens, verzinsels, herinneringen
worden aaneengeregen en het geroezemoes brengt alles en iedereen in beroering.
Wat is het effect van al die menselijke fantasie? Speculaties en verzinsels worden
gekruid met angsten, dromen en verwachtingen.

Geroezemoes vormt een multidisciplinair drieluik. Naast het boek en het
luisterverhaal, zal de wereld van Geroezemoes ook tot leven komen in een
theaterstuk. Hetzelfde verhaal zal dus op drie verschillende manieren worden
belicht. De theatervoorstelling brengt alle elementen van het drieluik samen
en zet in op een totaalspektakel. Dit resulteert in een visueel klankverhaal dat
zich beweegt op de dunne lijn tussen theater en beeldende kunsten. Gezien
de huidige Corona-crisis wordt de theatervoorstelling in 2022 verwacht.
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GRAPHIC NOVEL | 11+

LIEFDESVERDRIET EN
ANDERE ONGEMAKKEN
L UCI A Z A MOL O
vertaling door P I M L A M M E R S

€ 17,50
verschijnt
27 OKTOBER 2021
graphic novel
11+
16,5 x 22,5 cm
128 blz.
NUR 210, 283
Thema’s: verliefdheid,
liefdesverdriet, puber
ISBN
978-94-6291-588-6
ISBN
978-94-6291-588-6

9 789462 915886

» Een handgeschreven en -getekend verhaal dat toont wat verliefdheid en
liefdesverdriet doen met een (jong) mens
» Laat je meeslepen door een emotionele rollercoaster waarin door hormonen
belaagde tieners belanden
» Een relativerend, humoristisch verhaal boordevol referenties naar wetenschappelijk
onderzoek, filosofie, literatuur, hedendaagse cultuur en het internet

Dit is een boek dat elke tiener (en volwassene met liefdesverdriet) in zijn
kast moet hebben liggen.
Liefdesverdriet is het stomste dat er bestaat. Het voelt alsof je niet meer weet wat

Lucia Zamolo weet alles over liefdesverdriet. Om haar eigen pijn te verzachten ging ze
te rade bij Plato, Wagner, haar ouders, wetenschappers en het internet. Zit er ook een
positief kantje aan liefdesverdriet? Jongeren en volwassenen die zich hetzelfde afvragen
hoeven niet zoveel research te doen als Lucia Zamolo: ze vinden de antwoorden in dit boek.
Op een humoristische en respectvolle manier documenteert ze met pen en potlood de
verpletterende emoties die uit verliefdheid en liefdesverdriet voortvloeien.

boven of onder is. En er bestaat geen medicijn voor. Filosofen, wetenschappers,
schrijvers en zelfs het internet hebben er vanalles over te zeggen. Maar of dat helpt?
Geloof me, ik weet hoe het voelt. Hopelijk kan het verhaal over mijn gebroken hart
jouw hart - een beetje - verlichten.
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FICTIE | 12+

Ik zit aan mijn schrijftafel met op de achtergrond de cello suites van Bach. Bach
palmt me altijd in, koestert of troost me.
Zelfs de woelige ondertoon brengt rust in mijn hoofd.
Poppy komt me kopjes geven en vlijt zich op mijn bed neer.

DE ROMMELZOLDER
VAN WAL
BR IGI T T E M I N N E

Nooit gedacht dat ik me zou hechten aan een andere kat dan Doortje.

€ 16,95
verschijnt
29 SEPTEMBER 2021

Misschien lukt dat omdat Poppy zo anders is.
Eigenzinnige en vinnige Doortje kwam alleen bij mij op schoot en liet zich door

fictie
12+
15 x 21,5 cm
168 blz.
NUR 284
Thema’s: hoogbegaafd,
hoogsensitief, pesten
ISBN
978-94-6291-594-7
ISBN
978-94-6291-594-7

niemand anders strelen.
Ze was om de haverklap chagrijnig, kroop urenlang onder de kast en sloeg haar
klauwen uit als mijn moeder en vader haar wilden aanraken of aaien.
De Pipi Langkous van de katten liet alleen mij dichtbij komen.
Poppy is helemaal anders en altijd lief, ze laat zich door iedereen aaien en slaat haar
klauwen alleen in de krabpaal.
Ik leg mijn vingers op de toetsen van mijn laptop. De eerste zin die ik typ, zeg ik hardop: ‘Mijn leven lijkt op het eerste zicht op dat van de meeste jongens van mijn leeftijd.’
Mijn leven lijkt op het eerste zicht op dat van de meeste jongens van mijn leeftijd.

9 789462 915947

Tegen wil en dank naar school gaan, natuurvriend, optrekken met mijn vriendin, gamen,
sporten, film kijken, muziek maken ...
Ik zie er ook heel onopvallend uit: geen klein Duimpje en ook geen reus.
Mijn gezicht is volkomen normaal met een ietwat grote neus.
Ietwat.
Geen Cyrano of Pinnochio na een leugen.

» Treffend verhaal over worstelen met wie je bent en hoe je past binnen een groep
» Herkenbaar voor tieners die anders zijn

Niemand gaapt me aan of draait zich om, om naar mijn neus te kijken.

Een meeslepend verhaal over een tiener die zich leert staande te houden

Ik ben wat onhandig, want mijn lijf doet niet altijd precies wat ik wil en heb een paar

in een wereld die is afgestemd op een (soort van) gemiddeld kind.

puistjes op mijn voorhoofd.
Een paar. Gelukkig.
Twee jaar geleden was ik zo’n klungel dat ik met het openen van de voordeur mijn leven op
het spel zette en ik had zoveel puistjes dat het een soort antisupermanmasker leek, maar ja …
De meeste jongens van mijn leeftijd hadden daar last van.
Geen opvallende kleren, geen streber, geen rijkeluiskind, geen braverik, geen blower, geen

Wal is een gevoelige en bijzonder intelligente jongen met concentratieproblemen.
Zijn hoofd lijkt op een rommelzolder. Nu Wal wat ouder is, gaat het beter met
hem. Zijn psychologe vraagt hem om zijn verhaal neer te schrijven zodat jongeren
zoals Wal er troost kunnen uit putten. Want uit Wals verhaal blijkt misschien wel
dat met vallen en opstaan alles uiteindelijk goed komt.

sixpack of dunne frietbenen.
Neen, gewoon.

Een doorsnee jongen, dus, met een doorsnee leventje?
Helaas speculaas.

ISBN 978-94-6291-124-6

Bijna.

9 789462 911246

Bijna onzichtbaar.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :
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GRAPHIC NOVEL | 15+ / VOLWASSENEN

Ballast verdwijnt, muren vervagen,
alle gevoel wordt verdriet,

LAND VAN VERWARRING
SISK A G OE M I N N E & E VA H I L HOR S T

€ 24,95
verschijnt
13 OKTOBER 2021

voorlopige cover

en liefde, dat ook.

graphic novel
15+ / volwassenen
17,5 x 24,5 cm
160 blz.
NUR 363
Thema’s: leven, sterven,
liefde, grootouders
ISBN
978-94-6291-602-9
ISBN
978-94-6291-602-9

9 789462 916029
» Een pakkende graphic novel voor adolescenten en volwassenen
» Over hoe verleden en heden, afscheid en begin, liefde en dood in elkaar grijpen

Een bijzonder mooi en menselijk verhaal waarin de personages moeten
kiezen hoe ze met het verleden omgaan. Kunnen en durven ze de weg
naar elkaar vinden?
Sofie en Tim ontmoeten elkaar op de palliatieve zorg, waar hun grootvaders een
kamer delen. Tijdens die bezoeken leren de vier elkaar beter kennen. De beide
grootvaders gaan heel anders om met de dood – de een wil niet sterven, voor de
ander mag het snel voorbij zijn. Verbonden in dit afscheid van een geliefde opa
koesteren Sofie en Tim stilaan gevoelens voor elkaar. Tegelijk ontdekken ze een
wrede waarheid. De levens van hun grootvaders blijken verstrengeld door een
rampzalig voorval uit het verleden. Zal het hen niet uit elkaar drijven?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-549-7

9 789462 915497

ISBN 978-94-6291-547-3

‘Door het verhaal van details te ontdoen, zoomt Goeminne meesterlijk in op de relationele
dynamieken tussen ouders en kind. Haar poëtisch taalgebruik doet dit verhaal onder de huid
kruipen.’ (Katrien Maris voor MappaLibri over Het hart van het meisje)

9 789462 915473

‘In Sammy van Siska Goeminne wordt een intens psychologisch portret beschreven. Op een
indrukwekkende en integere wijze laat de auteur de lezer kennismaken met de situatie waarin
Sammy leeft.’ (Toin Duijx over Sammy)

49

GESCHENKBOEK | VOLWASSENEN

TROOST

DI V E R SE AU T E U R S & I L L US T R A T OR E N

€ 24,95
verschijnt
27 OKTOBER 2021
geschenkboek
volwassenen
20,5 x 26,5 cm
128 blz.
NUR 370
Thema’s: verdriet, rouw,
verlies, hoop, herinnering
ISBN
978-94-6291-607-4
ISBN
978-94-6291-607-4

9 789462 916074

» Een unieke uitgave die troost biedt in moeilijke momenten
» Met tekeningen van Saar De Buysere, Sassafras De Bruyn, Heike Sofia
Villavicencio Rammeloo en Penelope Deltour

Een bundel aangrijpende illustraties rond rouw en rouwverwerking,
met troostende teksten.
Woorden schieten vaak tekort om troost te bieden bij een klein of groot verlies.
Deze uitgave verzamelt aangrijpende, troostende en symbolische beelden van
Saar De Buysere, Sassafras De Bruyn, Heike Sofia Villavicencio Rammeloo en
Penelope Deltour die ze maakten voor Het Postkantoor en zet ze naast teksten
en gedichten over rouw en het verwerken van verlies. Zo vormt dit boek een
mooi object dat je bij wijze van troost cadeau kan geven.

Het Postkantoor is een initiatief van Tine Marie Van Damme. Zij richtte de website
postkantoor.org op. Vier illustratoren beantwoorden ingestuurde brieven naar
overledenen met een tekening. De illustraties in deze uitgave zijn een bundeling
van de mooiste en meest universele beelden die Het Postkantoor tot nu toe maakte.
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LIEDJESBOEK | 3 TOT 93 JA A R

OZEWIEZEWOZE K >Z

K L A A S V E R P L A NCK E & JA N VA N C OI L L I E

€ 25,00
verschijnt
15 SEPTEMBER 2021
liedjesboek
van 3 tot 93 jaar
21 x 26 cm
112 blz.
NUR 221, 275
Thema’s: alfabet,
kinderlied, muziek
ISBN
978-94-6291-519-0
ISBN
978-94-6291-519-0

» Herwerkte uitgave in twee delen van de succesvolle liedjesbundel Ozewiezewoze

9 789462 915190

» Met nieuwe kleurijke en vrolijke illustraties
» Bij aankoop van deel 1 en/of deel 2 kan je ALLE liedjes beluisteren via
www.ozewiezewoze.be. Deze werden ingezongen door Lore Praet en begeleid
op gitaar door Thibault Vaninbroukx.

Nooit eerder zagen klassieke kinderliedjes er zo kleurrijk en vrolijk uit.
Een must have voor elk gezin en elke klas of jeugdbeweging.
Samensteller Jan Van Coillie en illustrator Klaas Verplancke slaan opnieuw de
handen in elkaar. Het resultaat is een dubbele bundel kinderliedjes met prachtige
tekeningen. De liedjes zijn alfabetisch gerangschikt: van Alle eendjes zwemmen in
het water tot Zwarte Piet, wiedewiedewiet. Het eerste deel, van A tot J, verscheen
in de lente van 2020. Dit tweede deel gaat van K tot Z. In totaal zijn er 150 liedjes
die je op de website www.ozewiezewoze.be kan vinden.

R EEDS V ER SCH EN EN:

VO O R D E E L PA K K E T

€ 40,00
ISBN 978-94-6291-616-6

9 789462 916166

ISBN 978-94-6291-454-4

9 789462 914544

Dit is meer dan een herdruk: deze keer verzamelde Van Coillie niet minder dan 150 bekende
kinderliedjes bij elkaar en Verplancke verbeeldde ze hoogst aantrekkelijk en vol fantasie. Dries
Desseyn tenslotte goot het geheel in een doordachte vorm, wat het boek dat net ietsje meer
geeft dan elk ander doorsneeboek. (…) Een blij terugzien voor wie ze kent, een schat aan
liedjes die de tand des tijds met gemak doorstaan hebben voor wie ze voor het eerst ontdekt.
Een deel van ons erfgoed. De illustraties van Verplancke – vol fantasie en magie – overtreffen
je verbeelding. Hij tekent, schildert, knipt en plakt composities die vrij associëren op de
liedjes. Zo kietelt hij je verbeelding en geeft hij de woorden iets nieuws. Op onnavolgbare
wijze doorbreekt hij de realiteit en speelt hij met het onverwachte. (Pluizuit over deel 1)
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HERDRUKKEN

KAMISHIBAI

3 de DRUK

3 de DRUK

2 de DRUK

LIEV E BA E TEN

12+ | 112 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-430-8

5+ | 44 blz. | €15,95
ISBN 978-94-6291-403-2

4+ | 32 blz. | €16,50
ISBN 978-94-6291-221-2

2 de DRUK

3 de DRUK

2 de DRUK
ISBN 978-94-6291-206-9

9 789462 912069

ISBN 978-90-5838-972-5

9 789058 389725

ISBN 978-94-6291-521-3

9 789462 915213

M Y LO FR EEM A N

M Y LO FR EEM A N

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-521-3

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-972-5

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-206-9

3 de DRUK

4 de DRUK

Gluur binnen bij de Sint en zijn ondeugende Pieten.

Dankzij een mysterieuze rode deur ziet Mees haar thuis zoals
ze het nog nooit heeft gezien.

In deze prenten zie je het leven zoals het is van
de Sint en zijn Pieten: samen onderweg met de
stoomboot, picknickend in de tuin, aan het werk in de
mandarijnenboomgaard, lopend over de daken ... In
elk beeld kunnen kleuters heel wat zoeken en vinden:
een badeend, een rode auto, een muis, een drolletje ...
Kleuters zullen zich hiermee niet snel vervelen.

Op een dag staat er midden in het bos een grote rode
deur. Mees begrijpt er niets van. Everzwijn komt langs
en piept onder de deur door. ‘Wat mooi,’ zucht hij.
Ook Hert, Beer en Vos worden stil als ze door de deur
kijken. Mees tuurt door het sleutelgat. Maar ze ziet niets
bijzonders. Dan duwt Beer de deur open ...

Thema’s: Sint, Piet, zoeken, spelen

Thema’s: bos, mees, verwondering

3+ | 13 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-612-8

4+ | 14 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-613-5

6 de DRUK

ISBN 978-94-6291-615-9

M Y LO FR EEM A N

Y OE R I S L E G E R S

9 789462 916159

PRINSES ARABELLA
WORDT GROTE ZUS

EEN DEUR IN HET BOS

K ATHLEEN A M A N T

ISBN 978-94-6291-614-2

PRINSES ARABELLA
EN DE SINT

SINTERKLAAS ZOEKPLATEN

9 789462 916142

PRINSES ARABELLA
GAAT NAAR DE K APPER

ISBN 978-94-6291-613-5

SISKA GOEMINNE & FRANK DAENEN

9 789462 916135

F R A N K GELE Y N

ISBN 978-94-6291-612-8

LOTJE IS JARIG

9 789462 916128

BOZE JUFFEN, BLIJE JUFFEN

ISBN 978-94-6291-221-2

9 789462 912212

ISBN 978-94-6291-403-2

9 789462 914032

ISBN 978-94-6291-430-8

9 789462 914308

GAME OVER

ISBN 90-5838-370-9

9 78905 8 383709

ISBN 978-90-5838-492-8

9 789058 384928

MARJOLEIN, STOUT KONIJN?

MICHIEL, DE SUPERHELD

BR IGI T T E M I N N E & L AU R E A L L A I N

M A R I E DI R K X & L AU R E A L L A I N

Is Marjolein een stout konijn? Of heeft ze gewoon een sterke
wil en komt er nu en dan te veel op haar af?

Superheld zijn is geweldig! Maar je hebt wel geen tijd meer
voor leuke dingen ...
Op een dag gaat Michiels grootste wens in vervulling:
hij is een superheld! Samen met een heleboel andere
superhelden redt Michiel mensen en dieren. Hij heeft
het razend druk en de dag vliegt voorbij. Thuis wil
Michiel mama een knuffel geven. Maar dat lukt niet,
want hij is veel te moe. Is superheld zijn nog leuk?

PRINSES ARABELLA
GAAT NAAR SCHOOL

PRINSES ARABELLA
MAAKT KLEUREN

PRINSES ARABELLA
IS JARIG

Een konijnenfamilie woont tussen knoestige stammen
en grillige takken in een sprookjesachtig bos. Alles is er
rustig en kalm. Maar dan wordt Marjolein geboren. Ze
is niet rustig, niet kalm, nee ... Marjolein brult. Soms is
ze een echte driftkikker. Iedereen schrikt ervan. Op een
dag fietst er een psycholoog naar het konijnenhol ...

M Y LO FR EEM A N

M Y LO FR EEM A N

M Y LO FR EEM A N

Thema’s: boos zijn, stout zijn, overprikkeld zijn, gezin

Thema’s: superheld, moeder, geluk

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-492-8

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-561-1

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-370-9

3+ | 13 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-614-2

3+ | 16 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-615-9
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Illustratie: Kathleen Amant, uit Sinterklaas zoekboek

Begoniastraat 2a | 9810 Eke
T +32 (0)9 310 50 14
info@eenhoorn.be | www.eenhoorn.be

COMMERCIËLE BINNENDIENST
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0475-92 75 69
info@eenhoorn.be

De prijs en de omvang van de nieuwe titels en herdrukken
worden onder voorbehoud meegedeeld.
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