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H O O G L A N D & VA N K L AV E R E N

Hondenweer
Heb ik dat weer,
dit is toch geen buitje meer.
Dit is wat je noemt
echt hondenweer.
Koos Meinderts
(uit Dag poes! van Mies van Hout)

Mies van Hout (Eindhoven 1962) is illustrator en
bedenker van prentenboeken. Ze heeft inmiddels meer dan 100 kinderboeken geïllustreerd.
Ze kreeg tweemaal de Kinderboekwinkelprijs,
een Vlag en Wimpel van de Penseeljury en een
nominatie voor de Deutsche Jugendliteraturpreis.
www.miesvanhout.nl
Foto: galerietje.com

dag poes!
Mies van Hout
Met gedichten van Hans en Monique Hagen, Sjoerd Kuyper,
Koos Meinderts en Bette Westera
Wat ik leuk vind aan katten is dat ze zich niet aanpassen.
Ondanks dat of juist daarom zijn ze zo onweerstaanbaar. Een zeer interessante inspiratiebron, zowel voor
een illustrator als voor een auteur. Voor de afbeeldingen
ben ik op zoek gegaan naar gemoedstoestanden die van
de kat zelf zijn. Ik wilde geen menselijke gevoelens op
de kat projecteren. Het moest herkenbaar zijn als kattengevoel. Zo kwam ik erachter dat katten wel boos kunnen zijn en betrapt en uitgelaten, maar bijvoorbeeld
niet verdrietig. Ze zijn hooguit sip.
We hebben er bij dit boek voor gekozen om eerst de
prenten te maken, daarna gaan de auteurs er gedichten
bij schrijven. Ik vind het heerlijk om de vrijheid te hebben om qua beeld het boek samen te stellen. Ik ben
altijd bezig met het boek als geheel. Nu kan ik blijven
schuiven zonder dat de auteurs daar last van hebben. Op
die manier ontstaat er makkelijker een eenheid in het
boek. Andersom was dat lastig geweest. En gemoedstoestanden geven de ruimte aan de auteurs om er hun eigen
interpretatie aan te geven.
Mies van Hout
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Paula Gerritsen werd in 1956 geboren in Rijswijk.
Na 13 jaar gewerkt te hebben in de kinderpsychologie besloot ze haar
andere passie te volgen: illustreren. Ze maakte in eerste instantie illustraties voor verscheidene tijdschriften en voor educatieve uitgevers. In 2002
verscheen het eerste prentenboek dat zij illustreerde: Fijn feestje, dat in
2003 verkozen werd voor toezending naar de Biënnale van Bratislava.
Twee jaar later kreeg ook een ander prentenboek met haar illustraties
(Grote Griezels) deze eer. In datzelfde jaar verscheen Noten, het eerste prentenboek waarvoor ze ook zelf de tekst schreef en dat in meerdere landen
is uitgebracht. Paula werkt en woont in een mooi stadje aan de Maas in
Brabant.
www.paulagerritsen.nl

de veerman
Paula Gerritsen
Iedere dag loop ik langs de rivier. Dat verveelt
nooit want iedere dag ziet ie er anders uit.
Soms hangt er bijvoorbeeld een dikke spookachtige mist boven het water of weerspiegelt
ie de rode lucht van de ondergaande zon.
Soms is het stil, heel stil en hoor je alleen het
klotsen van het water. En soms is het druk.
Allerlei schepen en bootjes varen voorbij.
Maar altijd is daar de gele veerboot. Hij vaart
altijd op dezelfde plek van de ene oever naar
de andere om de mensen over te zetten. De
veerman knipt de kaartjes en maakt altijd een
praatje. Ik ga graag met de veerboot naar de
overkant. Ik stap dan uit de auto, of van de fiets en leun over de reling van de veerboot. Je kunt dan ver uitkijken over de rivier, eindeloos de verte in.
En op zo’n dag is het idee voor dit boek geboren. Want stel je voor dat de boot ineens los zou zijn van het
touw en mee zou drijven op de stroom van de rivier. Zou dat geen prachtige tocht zijn?
Paula Gerritsen

Onder water ligt een dik touw, van de ene oever van de rivier naar de andere.
‘Die krijg je niet zomaar los.’ De veerboot zit eraan vast, zodat ie niet kan wegdrijven
op de stroom van de rivier. Maar dat is nou nét wat de veerman op een dag wil!
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Daan Remmerts de Vries (1962) volgde de opleiding Tekenen en
Handvaardigheid aan d’Witte Lelie in Amsterdam. In 1990 kwam zijn eerste kinderboek uit: Zippy en Slos. Hij ontving driemaal een Vlag en Wimpel voor zijn
werk: in 1997 van de Penseeljury voor Mijn tuin, mijn tuin en in 2000 en 2009 van
de Griffeljury voor respectievelijk Willis en Bernie King en de magische cirkels. In
2003 won hij de Gouden Griffel met Godje en in 2010 was er opnieuw goud voor
Voordat jij er was.
In 2005 kreeg hij bovendien een Zilveren Griffel voor De Noordenwindheks, in 2011
voor Meneer Kandinsky was een schilder, in 2015 voor Soms laat ik je even achter en in
2016 voor Groter dan de lucht, erger dan de zon.

het leven achter de dingen
Daan Remmerts de Vries
Een jongen loopt omhoog, over de helling van een heuvel.
Hij weet zeker dat er, aan de andere kant, op precies datzelfde
ogenblik, iemand anders omhoog loopt. En die iemand zal hij,
precies op de top, ontmoeten.
Het leven achter de dingen vertelt over de zoektocht van een jongen
naar de onbekende wereld die huist achter alles wat we kunnen zien.
Hebben mensen herinneringen van vóór de tijd dat ze geboren
werden?
Praten dieren in een taal die wij niet (meer) kunnen verstaan?
En waar komen we vandaan?
Naar blijkt bestaat er iemand die hier een antwoord op kan geven...
Daan Remmerts de Vries

Tweevoudig Gouden Griffelwinnaar Daan Remmerts de
Vries schreef een eigenzinnige, ontroerende parabel voor
alle leeftijden over het leven op aarde, en maakte hier zelf
de kleurige illustraties bij.
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Hanneke Siemensma (1978) studeerde Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde zij een opleiding Autonome Beeldende Kunst. Momenteel is zij werkzaam als
freelance illustrator en redacteur. In 2014 verscheen haar eerste
prentenboek, Snip (met tekst van Claudia Lagermann), dat inmiddels werd verkocht aan Duitsland, Frankrijk en China.
www.hannetekent.blogspot.nl
Gijs van der Hammen (1974) studeerde Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft verhalen en
gedichten voor kinderen en heeft werk gepubliceerd in o.a.
Querido’s Poëziespektakel. Gijs houdt zich verder bezig met tekstschrijven en het maken van websites. Kleine wijze wolf is zijn eerste
prentenboekverhaal. Hij woont samen met Hanneke Siemensma,
samen hebben ze twee dochters.

kleine wijze wolf
Gijs van der Hammen
Illustraties Hanneke

Siemensma

In de zomer waren we in een huisje diep in de
bossen. We keken uit op een meer waar elke
avond bevers zwommen. Tussen die bevers,
hazen, vossen, ringslangen en kraanvogels
moest ook wel een oude grijze wolf wonen,
bedachten we. Een kluizenaar die kruiden, paddenstoelen en bosbessen verzamelt en absoluut
niet van reizen houdt. Daar is hij ontstaan.
Gijs: ‘Oorspronkelijk was de wolf een wat rauwer type, met van die klittige, ongekamde
haren. Een beetje nors en morsig. Maar hij veranderde in Hannekes schetsboek langzaam in
een sympathieker wezentje.’
Hanneke: ‘Ja, dat verdiende hij wel. Wolven zijn
in verhalen vaak heel slecht. Ze eten geitjes en
kleine meisjes. Ik wilde nu een wolf tekenen om
van te houden.’
Hanneke Siemensma & Gijs van der Hammen

nieuw boek van de illustrator van snip
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De verhalenmakers van Pip & MAKI houden van vakanties en taart. Ze maken spiksplinternieuwe verhalen en
verfrissende illustraties, mooie dingen met gekke twists.
Voor kinderen. Maar net zo leuk voor de Grote Voorlezers.
Pip & MAKI zijn met zijn drieën; Paula Nordhauzen
(Pip), Kim Smits en Matthijs Maat (MAKI).
Ze hebben een flinke dosis ervaring maar geen Griffels.
Logisch, want dit is (gek genoeg) pas hun eerste boek.
www.pipmaki.nl

het enige boek in je koffer
Pip & MAKI
Ken je dat? Je gaat op vakantie en je koffer gaat bijna
niet meer dicht. Toch wil je iedere dag eigenlijk een
verhaaltje voor het slapen gaan. Met dit boek is dat probleem in één klap opgelost! Het bevat 28 knotsgekke
versjes en grappige verhaaltjes: over Timo die naar de
dierentuin gaat maar eigenlijk alleen maar dinosaurussen wil zien, over Sam de dierenonderzoeker die in een
leeuwenpak tussen de leeuwen woont en over een rupsje dat ervan droomt om ooit eens te vliegen ...

een vrolijk, kleurrijk en rijk geïllustreerd vakantieboek!
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‘Wie is Sabel? Geef antwoord!’
Ik open mijn mond, maar er komt geen geluid uit. Sabel is bij mijn arm aangekomen
en duwt zijn natte neus in mijn oksel.
Ik wacht op Jacobs ontploffing, terwijl de pieren krioelen in mijn maag.
Wat zal hij doen als ik hem over Sabel vertel?
Ik weet het. Hij zal het aan zijn vrienden vertellen. En die vrienden vertellen het weer
aan hun vrienden. En die vertellen het weer aan hún vrienden, aan de Untersturmführer
en aan de Oberscharführer en dan staat straks de commandant voor mijn bed. Met zijn
krokodillenlaarzen en tijgervel. Voor een muts van rood poezenbont voor op zijn
hoofd.
Ik zie de commandant al de barak binnenstappen. Het leer van zijn laarzen kraakt.
Zweetdruppels op zijn gezicht; het is heet onder zo’n tijgervel. Hij gaat voor me staan,
klapt met de hakken van zijn laarzen en buldert. ‘Wo ist die Katze?’
Ik zwijg.
‘Wo ist die Katze?’
In het huis, denk ik. Hij is in het huis met de eindeloze gangen en kamers met
kroonluchters.
De neus in mijn oksel verdwijnt.
Boven mij ontploft een bom.
Ik rol het bed uit, land met een doffe dreun op de grond.
‘Wo ist die Katze?’
De vraag herhaalt zich in mijn hoofd.
De kat is in het huis. Op zoek naar ons. In de kamer waar nog vaag de geur van
mensen hangt. Mensen die meegenomen zijn.
De kat vangt muizen en zoekt naar de jongen die voor hem zorgde, hem kroelde, mee
op avontuur ging, die dode muizen en aangevreten vogels ontving en die niet boos
werd wanneer hij ’s nachts miauwend over de schutting liep.
Die jongen.
Ik.

Suzanne Wouda schrijft historische verhalen voor kinderen en volwassenen. Voor haar tweede kinderboek Verschoppelingen ontving ze in 2013 een
Vlag en Wimpel. In 2016 verscheen haar eerste historische roman Roeien
naar de Volewijck. Ook schreef ze een verhaal voor een bundel over het
Muiderslot en een Zilveren Boekje in de reeks Hollandse Helden.
Ze is sinds drie jaar lid van De Schrijvers van de Ronde Tafel, een groep
schrijvers van historische jeugdboeken. Naast het schrijven werkt ze drie
dagen per week in het onderwijs als intern begeleider.
www.swouda.wordpress.com

sabel
Suzanne Wouda
Iets vlammend rood in een grijze omgeving. Dat beeld flitste
op een dag door mijn hoofd. Het was het begin van Sabel, een
verhaal over een kat in een concentratiekamp.
Schrijven over de oorlog is heftig. Ik verdween in de wereld van
mijn verhaal, vroeg me af hoe het zou zijn, leven in een oorlog.
Ik deed uitgebreid onderzoek. Voor elk woord dat ik schreef,
las ik minimaal honderd woorden: dagboeken, ervaringsverhalen, verslagen. Ik bekeek documentaires, bezocht Kamp Vught,
het Verzetsmuseum in Amsterdam, de Hollandsche Schouwburg. Al die woorden en beelden nestelden zich in mij.
Maar ik voelde het nog steeds niet.
Pas toen ik griep kreeg, begon ik het een beetje te begrijpen.
Griep versterkt alles. Griep is controleverlies en dat gevoel
komt misschien voor 0,001% overeen met het gevoel van leven
in een oorlog, leven met de dreiging van deportatie boven je
hoofd. Griep keer duizend en nog zo veel meer.
Hoe ervoeren kinderen die wereld? Daar kon ik me wel iets bij
voorstellen. Kinderen zijn kinderen. Ze stellen vragen, kunnen
zich met de kleinste voorwerpen vermaken en zich vastklampen aan dat wat vertrouwd is. En als dat wegvalt, aan hun fantasie.
En in dit geval aan Sabel.
Suzanne Wouda
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Oliver Jeffers (1977) komt oorspronkelijk uit het Noord-Ierse Belfast, maar
woont en werkt nu in New York. Hij maakte eerder de illustraties voor het
prentenboek De krijtjes staken (tekst: Drew Daywalt), dat in 2015 werd
bekroond met een Zilveren Griffel en in 2016 de winnaar werd van de
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in de categorie 6-8 jaar. Van Oliver
Jeffers verscheen eerder bij Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren het prentenboek Een wereld van verhalen.
Foto: Malcolm Brown

de grote bomenrover
Oliver Jeffers
Er gebeuren vreemde dingen in het bos! Bomen verliezen op
onverklaarbare wijze hun takken en al snel verdwijnen ze met
stam en al. Voor de dieren die in het bos wonen zit er niets
anders op dan een diepgaand onderzoek te starten. Iedereen
kan schuldig zijn – wie geen alibi heeft, is verdacht.
Gezamenlijk gaan de dieren op zoek naar aanwijzingen om dit
mysterie op te lossen.
Wie zou er uiteindelijk schuldig zijn aan dit verschrikkelijke
vergrijp?

een prentenboek vol spanning, speurwerk, papieren vliegtuigjes
en niet te vergeten een beer die altijd wil winnen!
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moooi!
Joukje Akveld & Ton Koene
Een speelgoedeendje. Een bakje vla. Een
maiskolf. Een kleurpotlood. Zo op het oog
een verzameling alledaagse voorwerpen
zonder veel verband. Totdat je ze samen op
de bladzijde van dit boekje ziet staan. Dan
wordt direct duidelijk: de plaatjes zijn op
kleur gesorteerd.
Zo leren de allerkleinsten niet alleen de dingen om zich heen herkennen, maar spelenderwijs ook de namen van de kleuren.
Moooi!

Joukje Akveld (1974) is journalist en schrijver. Ze schrijft informatieve boeken,
prentenboeken en recenseert kinderboeken en theater voor verschillende
kranten en tijdschriften. Haar boek Een aap op de wc – een dierentuin in oorlogstijd (met tekeningen van Martijn van der Linden) werd bekroond met een
Zilveren Griffel, won de Hebban Award 'Beste jeugdboek' en werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs.
Ton Koene (1963) is freelance documentaire- en nieuwsfotograaf. Zijn foto’s
werden gepubliceerd in tijdschriften, boeken en kranten over de hele wereld.
Daarnaast is Ton werkzaam als fotografiedocent.
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tádá
Joukje Akveld & Ton Koene
Een tros bananen. Een paar appels. Twee
mandarijnen. En een ananas. Voor veel
jonge kinderen zal wel duidelijk zijn dat
het fruit op de plaatjes allemaal los eetbaar
is. Maar de verrassing volgt bij het omslaan
van de bladzijde: tádá! Want dan blijkt dat
dat fruit samen een heerlijke fruitsalade
wordt! En een deegroller, een kilo appels,
een flinke handvol rozijnen, boter, bloem,
eieren, suiker, kaneel en een bakvorm?
Tádá...
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Daan Remmerts de Vries (1962) volgde de opleiding Tekenen en
Handvaardigheid aan d’Witte Lelie in Amsterdam. In 1990 kwam zijn eerste kinderboek uit: Zippy en Slos. Hij ontving driemaal een Vlag en Wimpel voor zijn
werk: in 1997 van de Penseeljury voor Mijn tuin, mijn tuin en in 2000 en 2009 van
de Griffeljury voor respectievelijk Willis en Bernie King en de magische cirkels. In
2003 won hij de Gouden Griffel met Godje en in 2010 was er opnieuw goud voor
Voordat jij er was.

Dieter Schubert is geboren op 15 juli 1947 in Oschersleben, voormalige DDR.
Zijn ouders vluchtten toen hij vijf was naar West-Duitsland. Hij studeerde in
Münster Grafiek en Schilderkunst, Geografie en Kunstpedagogiek.
Ingrid Gabrys-Schubert is geboren op 29 maart 1953 in Essen. Op haar negentiende vertrok zij naar Münster om Grafiek, Schilderkunst, Kunstgeschiedenis
en Kunstpeda-gogiek te studeren. Tijdens de studie ontmoette ze Dieter en
samen gingen ze na het behalen van hun diploma’s in 1977 voor één jaar naar de
Rietveld Academie! Ze bleven en wonen nog steeds in Amsterdam.
In 1980 verscheen het eerste prentenboek van Ingrid en Dieter Schubert, Er ligt een krokodil onder mijn bed, wat meteen
een groot internationaal succes werd, gevolgd door Platvoetje, Monkie (Gouden Penseel 1987), Woeste Willem en vele
andere klassiekers. Naast het bedenken, schrijven en illustreren van eigen verhalen exclusief voor uitgeverij
Lemniscaat werken Ingrid en Dieter soms samen met andere bevriende auteurs, zoals Janis Ian, Edward van de
Vendel, Ted van Lieshout en nu met Daan Remmerts de Vries.

it takes two rabbits to tango – konijnentango is een klein, ontroerend
liefdesverhaal van daan remmerts de vries, in virtuoze schilderingen
neergezet door ingrid en dieter schubert.

eerder aangeboden, verschijnt april 2017

konijnentango
Daan Remmerts de Vries
Ingrid & Dieter Schubert

Twee konijnen – een jongen en een meisje – vinden elkaar aan de oever van een meer.
Maar waar twee personages elkaar ontmoeten zijn er ook twee verschillende verhalen te vertellen.
En dat is precies wat er op uiterst verrassende wijze in het spiegelende water van dit prachtige, hartverwarmende, woordloze omkeerboek gebeurt.
Een betoverende beeldfabel waarin twee dieren spelen, zoenen en zweven. Waarin het ene konijn
danst naar het maanlicht, het andere naar de zon ...

Twee verhalen, twee covers, één boek!
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ha… een wipwap!
Susanne Strasser
Schommelen en van de glijbaan glijden kun je heel goed
in je eentje. Maar wippen op de wipwap, dat moet met z’n
tweeën. Of met meer, want als er een zwaargewicht als de
olifant op de wipwap zit, blijkt er een halve dierentuin
nodig te zijn om het speeltoestel in beweging te krijgen.
Na de pinguïn komt de aap, daarna de struisvogel, daarna de krokodil … Wie volgt?
Na het succesvolle Mmm... een taart!, waarin een beer met
behulp van een varken, een hond, een haas, een kip en
een kikker een schijnbaar onbereikbaar hoge taart probeert te bemachtigen, maakt Susanne Strasser nu een
speels en leerzaam kartonboek over gewicht.
Ieder kind zal direct snappen dat zo’n enorme olifant
veel zwaarder is dan een kleine pinguïn. Maar het leuke
is dat vele kleintjes samen de kolos toch van de grond
weten te krijgen.
En net als in Mmm… een taart! bewaart Susanne Strasser
natuurlijk een geweldige verrassing voor het laatst.
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een geweldige dag
Lane Smith
De warme zonnestralen voelden fijn op de rug van Poes.
Poes lag graag in het bloembed, tussen de narcissen.
Het was een geweldige dag voor Poes.
En zo was het ook een geweldige dag voor Hond, Mees
en Eekhoorn. Totdat een soort grote, vriendelijke reus
(Beer) de boel eens flink in de war komt schoppen. Dan
blijkt: het was inderdaad een geweldige dag voor Poes. En
het was een geweldige dag voor Hond, Mees en
Eekhoorn. En het is een geweldige dag voor ...

als geen ander weet lane smith van een ogenschijnlijk eenvoudige
anekdote een prachtig prentenboek te maken.
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Koos Meinderts geeft trefzekere observaties, in een ingehouden taal. De lezer voelt bij elke zin de lading die erachter zit.
Toin Duijx in het Friesch Dagblad

Na zijn onlangs bekroonde jongerenroman De zee zien levert
Meinderts opnieuw een prachtboek af, dat bovendien smaakvol is vormgegeven en geïllustreerd.
Bas Maliepaard in dagblad Trouw

Een aangrijpende vertelling. Meinderts slaagt erin de lezer
goed wakker te houden, in een ogenschijnlijk eenvoudige stijl,
met geraffineerde terzijdes.
Joep van Ruiten in het Dagblad van het Noorden

Stilistisch is het wederom genieten. Meinderts is er opnieuw
in geslaagd in het hoofd van een jongen te kruipen en zijn
gevoels- en gedachtenwereld geloofwaardig en in kale, treffende taal over het voetlicht te brengen.
Jaap Friso op Jaapleest.nl

Weg zit vol met fijne speldenprikken, die het boek naar een
hoger, literair plan tillen. Je raakt gemakkelijk weg van deze
doordesemde roman.
Guus Bauer op Literatuurplein

Sterke personages en een authentieke stijl.
Bas Maliepaard in dagblad Trouw

Het verhaal heeft diepgang, en een sterk onderwerp, maar
vooral de sterke personages en de meeslepende schrijfstijl van
Jowi Schmitz maken Weg een goed boek.
Boekenbijlage.nl
Weg is het derde jeugdboek van Jowi Schmitz en haar beste tot
nu toe.
Jaap Friso op Jaapleest.nl
Een verhaal met een vliegende start en levensechte, kleurrijke
personages.
7Days

backlist

Harm de Jonge
Mijn moeder is een paradijsvogel
Harm de Jonge laat zijn lezers in dit boek op een andere manier kijken naar alledaagse dingen. Hij wijst je op
verrassende details die je misschien niet één-twee-drie
had opgemerkt. Want soms is iets niet wat het lijkt, of
lijkt iets niet op wat het eigenlijk is.

Astrid Lindgren | Illustraties Ilon Wikland
Verhalen uit Bolderburen
In het dorpje Bolderburen staan drie boerderijen en er
wonen zeven kinderen. De kinderen spelen de hele dag
en er is altijd iets leuks te doen. Ze vieren Kinderdag,
spelen met de dieren van de boerderij en beleven met
het hele dorp een hartverwarmend Zweeds kerstfeest.

Jutta Bauer
Liefje, liefje, hartediefje
Een boekje waarin een grondeekhoorn verliefd wordt op
een relmuis, en een eland in het huwelijksbootje stapt
met een walvis, is dat niet een beetje vreemd? Nou nee,
Liefje, liefje, hartediefje is een speelse hommage aan de
liefde!

9789089671691 | 164 bladzijden | € 17,50

9789076347875 | 80 bladzijden | € 17,50

9789089671851 | 28 bladzijden | € 8,95

9 789089 671691 >

9 789076 347875 >

9 789089 671851 >

Harm de Jonge | Illustraties Charlotte Dematons
Oscar en de Ornikop
Het verhaal van Oscar, een zachtmoedig jongetje dat op
school gepest wordt. De Ornikop die op een avond voor
Oscars slaapkamerraam verschijnt, neemt hem mee
naar een droomwereld. De grens tussen fantasie en werkelijkheid vervaagt.

Andreas Steinhöfel
Anders
263 dagen ligt Felix Winter na zijn ongeluik in coma, en
dat is precies het aantal dagen dat zijn moeder 11 jaar
daarvoor zwanger van hem was. Felix noemt zich vanaf
dat moment 'Anders', en doet er alles aan zijn geheugen
terug te krijgen.

9 789089 671929 >

9789089671790 | 242 bladzijden | € 17,50

Jakob Wegelius
De legende van Sally Jones
Het verhaal begint honderd jaar geleden. Toen werd er
diep in het Afrikaanse regenwoud een gorillababy geboren. De leider van de groep voorspelt dat de pasgeborene
in de toekomst door vele rampen getroffen zal worden.
En helaas krijgt hij gelijk. Bekroond met de Augustpriset
voor het beste Zweedse Kinderboek.
9789089671967 | 112 bladzijden | € 14,95

9789089671929 | 80 bladzijden | € 14,50

9 789089 671790 >

Bas van Lier
Schorre zeehonden en flodderwinden
Uitvinders zijn mensen die de wereld veranderen. Wist
je dat er lang geleden bijvoorbeeld meer elektrische
auto’s waren dan auto’s die op benzine reden? Of dat je
kunt horen met je tong? En weet je wie de jongste uitvinder ooit is? Dat soort dingen, en nog veel meer, staat
allemaal in dit boek.
9789089671943 | 96 bladzijden | € 14,50

Philip Waechter
Thomas kan vliegen
Het klinkt misschien heel raar, maar Thomas kan vliegen! En zo vliegt hij op een dag samen met 83 vogels
naar het zuiden. Omdat er voor vogels altijd gevaar op
de loer ligt, is het belangrijk om goed bij elkaar te blijven. En om slim te zijn!
9789089671332 | 30 bladzijden | € 13,50

9 789089 671332 >

9 789089 671967 >

Joukje Akveld | Illustraties Martijn van der Linden
Een aap op de wc
In de zomer van 1940 zou de Rotterdamse dierentuin verhuizen. Maar op 10 mei vielen de Duitsers Nederland
binnen. Er vielen bommen op de dierentuin en de binnenstad vloog in brand. Hoe het de dieren verging is te
lezen in dit waargebeurde boek.
Zilveren Griffel 2016
9789089671776 | 128 bladzijden | € 14,90

9 789089 671776 >

9 789089 671943 >

backlist

Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
Bezoek voor Beer
Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij heeft zelfs een
bordje op zijn deur: GEEN BEZOEK. Dus als er op een
goede dag een muis aanklopt, stuurt Beer hem onverbiddelijk weg. Maar wanneer Beer een schaaltje uit de kast wil pakken ... zit daar een muis! Klein en grijs en met heldere oogjes.

Bonny Becker | Illustraties: Kady MacDonald Denton
Bedtijd voor Beer
Als Beer gaat slapen, moet het helemaal stil zijn in huis.
Dus wanneer zijn vriend Muis, die het erg moeilijk
vindt om stil te zijn, komt logeren, dan weet je het wel:
het wordt een onrustige nacht voor Beer!

9789089670489 | 56 bladzijden | € 14,50

9789089670892 | 48 bladzijden | € 14,50

9 789089 670489 >

Oliver Jeffers & Sam Winston
Een wereld van verhalen
Een meisje zeilt over een zee van woorden tot ze bij het
huis van een jongetje aankomt. Ze nodigt hem uit met
haar mee op reis te gaan, door bossen met sprookjes en
over bergen van verbeelding. Een onvergetelijk leesavontuur voor lezers van alle leeftijden.
9789089672209 | 32 bladzijden | € 14,50

9 789089 670892 >

Koos Meinderts - Illustraties Annette Fienieg
Naar het noorden
Het is oorlog, het is winter en er is in de grote steden
nauwelijks nog te eten. Jaap, Nel en Kleine Kees vertrekken per binnenschip naar het platteland in het noorden
waar nog wel voldoende voedsel is. Een indringende
jeugdroman over de kinderuitzendingen tijdens de
Hongerwinter.
9789089672322 | 160 bladzijden | € 14,95

Morgane de Cadier | Illustraties Florian Pigé
Een eiland in de regen
Niet ver hiervandaan ligt een eiland waar het iedere dag
regent, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. De
bewoners van het eiland zijn keurig opgevoede katten
die nooit zonder paraplu naar buiten gaan. Maar op
een dag komt er een kat van een ander eiland aangezwommen ...
9789089672261 | 36 bladzijden | € 14,50

9 789089 672261 >

Daan Remmerts de Vries
v = de vos
Een ‘visueel alfabet’ van Daan Remmerts de Vries. Elke
letter wordt een eenvoudige tekening met een begeleidend versje, waardoor kinderen op een ongedwongen
manier het alfabet leren. Zo wordt de a de anna-letter, de
i de indiaan-letter en de m de muts-letter. Een speels
kinder-abc.
9789089671448 | 88 bladzijden | € 14,50

9 789089 671448 >
9 789089 672209 >

9 789089 672322 >

Martin Baltscheit
Het verhaal van de leeuw die niet kon schrijven
Er was eens een leeuw die niet kon schrijven, maar dat
stoorde hem niet. De leeuw kon immers brullen als de
beste en zijn tanden laten zien. En meer hoefde hij niet.
Tot hij op een dag een mooie leeuwin ontmoet ...

Christian Björk | Illustraties: Eva Eriksson
Ridders en draken
Arthur, Parsival, Tristan, Siegfried – ridders zijn fascinerende personages uit oude verhalen. Voor jonge kinderen is er nu een verzameling van zeven onweerstaanbare
ridderverhalen van Christina Björk, over evenzovele ridders. En over zeven draken natuurlijk!

9789089670458 | 40 bladzijden | € 12,75

9789089671608 | 40 bladzijden | € 13,75

9 789089 670458 >

9 789089 671608 >

Nadine Brun-Cosme | Illustraties: Olivier Tallec
Grote Wolf en Kleine Wolf
Grote Wolf woont alleen onder zijn boom, boven op een
heuvel. Zo is het altijd geweest. Op een dag verschijnt
Kleine Wolf. Nu zijn er twee wolven onder de boom.
Voor Grote Wolf is het accepteren van een andere wolf,
ook al is die maar klein, nog niet zo eenvoudig ...
Met Vlag en Wimpel 2010
9789089670434 | 40 bladzijden | € 12,75

9 789089 670434 >

backlist

Jowi Schmitz
Weg
Anna vertrekt. Haar vriend Robin is verongelukt en in
het tehuis dat haar ouders hebben, vliegt ze tegen de
muren op. Ze mist daar aandacht, er is ‘een gebrek aan
lucht’. Dus besluit Anna de wereld in te trekken, op zoek
naar mensen bij wie ze zich thuisvoelt. Op zoek naar
andere ‘uitbijters’.
9789089672223 | 196 bladzijden | € 14,95

Irène Cohen-Janca | Illustraties: Maurizio A.C. Quarello
Anne’s Tree
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Anne Frank gedurende twee jaar ondergedoken. Door het dakraam zag zij
een monumentale paardenkastanje waarover zij meerdere malen in haar beroemde dagboek schrijft. In dit
verhaal kijkt de kastanjeboom terug op zijn leven en
herinnert zich met name het meisje achter het dakraam.
9789089671165 | 36 bladzijden | € 13,75

Sharon Creech
Haat die kat
Het geweldige vervolg op het succesvolle Hou van die
hond (Zilveren Griffel 2007), waarin de aanvankelijk onverschillige Jack met behulp van zijn juf de schoonheid
van poëzie ontdekt, en zich uiteindelijk zelf ontpopt tot
een dichter in de dop.
Met Vlag en Wimpel 2010
9789089670229 | 128 bladzijden | € 14,50

9 789089 672223 >

9 789089 671165 >

9 789089 670229 >

Matze Doebele
Julius
Julius is een raaf. Hij woont met zijn familie boven op
een schoorsteen. Julius zou eigenlijk best gelukkig kunnen zijn, alleen heeft hij een probleempje met zijn vleugels. Julius’ vleugels zijn namelijk veel korter dan de
vleugels van andere ravenkinderen. En raven hebben
grote vleugels nodig om te kunnen vliegen ...
9789089670748 | 36 bladzijden | € 12,75

Stian Hole
Garmanns zomer
Het is de laatste dag van Garmanns zomervakantie, morgen gaat hij naar school. Maar is hij er wel klaar voor?
De tweeling van de buren kan al lezen en ‘rabarber’ spellen. Bovendien hebben Hanne en Johanne allebei al vier
tanden eruit, en bij Garmann zit nog niet één melktand
los.
9789089670755 | 44 bladzijden | € 14,50

Stian Hole
Garmanns straat
‘Je durft het niet!’ fluistert Roy tegen Garmann. Roy stopt
een lucifer in zijn hand. Garmann is bang. Hij doet zijn
ogen dicht. ‘Alleen wie heel erg bang is, kan moedig zijn,’
heeft pappa tegen Garmann gezegd. Maar wie kan er nu
moedig zijn als Roy de ingang van het hek verspert?
Zilveren Griffel 2014
9789089671349 | 44 bladzijden | € 14,50

9 789089 670748 >

Lane Smith
Een geweldige dag
De warme zonnestralen voelden fijn op de rug van Poes.
Poes lag graag in het bloembed, tussen de narcissen.
Het was een geweldige dag voor Poes. En zo was het ook
een geweldige dag voor Hond, Mees en Eekhoorn.
Totdat iemand de boel eens flink in de war komt schoppen.
9789089672254 | 32 bladzijden | € 14,50

9 789089 670755 >

Harm de Jonge
Josja Pruis
Homme Prins woont met zijn moeder in een klein vissersplaatsje. Op een dag komt er een eigenaardige jongen bij Homme in de klas: Josja Pruis. Hij beweert een
Siamese tweeling te zijn: zijn lichaam, en in het bijzonder zijn hoofd, deelt hij met zijn broer Kai.
Woutertje Pieterse Prijs 2007, Met Vlag en Wimpel 2007
9789089671646 | 136 bladzijden | € 14,50

9 789089 671646 >

9 789089 671349 >

Harm de Jonge
De geur van roestig ijzer
Joeri’s ouders zijn gescheiden en hij mist zijn vader, die
nu in Zweden woont, eigenlijk elke dag. De vader van zijn
buurmeisje Nesrin heeft een autosloperij, in haar vrije tijd
crost ze het liefst rond in oude sloopauto’s. De moeder
van Nesrin is overleden. Nesrin droomt ervan naar de vallei in Turkije te reizen om haar graf te bezoeken.
9789089671639 | 96 bladzijden | € 10,00

9 789089 671639 >

backlist

Harm de Jonge | Illustraties: Martijn van der Linden
Jonas en de visjes van Kees Poon
Jonas zit voor het raam en kijkt naar buiten. Hij verveelt
zich. Als er niks gebeurt, denkt Jonas, dan moet ik zelf
maar verzinnen dat er iets gebeurt. Hij zet zijn zonnebril op en plotseling lijkt de wereld er heel anders uit te
zien.
Met Vlag en Wimpel 2014
9789089671356 | 80 bladzijden | € 14,95

Susanne Strasser
Ha... een wipwap!
Schommelen en van de glijbaan glijden kun je heel goed
in je eentje. Maar wippen op de wipwap, dat moet met
z’n tweeën. Of met meer, want als er een zwaargewicht
als de olifant op de wipwap zit, blijkt er een halve dierentuin nodig te zijn om het apparaat in beweging te
krijgen!
99789089672247 | 24 bladzijden | € 11,50

Annelie Ansingh
Het Grote Poepkookboek
Met dit geweldig originele kookboek maak je eenvoudig de allerlekkerste, gezonde recepten klaar die er
tegelijkertijd behoorlijk onsmakelijk uitzien. Zet je
familie de heerlijke Volkoren Drollebollen voor of serveer je vrienden voor de verandering smeuïge
Meeuwenflatsen. .
9789089672094 | 94 bladzijden | € 14,90

9 789089 672247 >

9 789089 672094 >

Sjoerd Kuyper | Illustraties: Jan Jutte
Het eiland Klaasje
Klaasje is zó sloom ... Hij woont al zeven jaar in de buik
van zijn moeder. Hij wil er niet uit! Maar nu groeit er in
die buik ook nog een zusje. Zij wil wél naar buiten. Maar
ze kan er niet langs. Ze duwt en ze duwt ... Zo wordt
Klaasje geboren.

Sjoerd Kuyper | Illustraties: Geert Gratama
De grote avonturen van Kleine Mol
Kleine Mol leidt al vijf minuten een zorgeloos leventje,
wanneer hij plotseling wordt opgepakt door een enorme
adelaar. Die brengt hem naar zijn nest hoog op de berg,
als hapje voor zijn pasgeboren zoon Arie. Maar Arie
vindt het eigenlijk een beetje zielig en wil het molletje
niet opeten.
9789089670403 | 96 bladzijden | € 11,50

9 789089 671356 >

Sjoerd Kuyper
Josje
‘Als een groot schip kwam de zwaan de kleine haven binnen. Op haar rug zat een baby. Het was een lief gezicht,
dat kindje op dat schip van witte veren. Het kind had zijn
armpjes om de hals geslagen en zat warm tussen de grote
vleugels.’ Zo begint het ontroerende sprookje van de
hand van meesterverteller Sjoerd Kuyper.
9789089670182 | 96 bladzijden | € 14,50

9 789089 670182 >

Claudia Lagermann | Illustraties: Hanneke Siemensma

Snip
Snip is een hele gewone vogel. Nou ja, helemaal gewoon
is Snip nu ook weer niet: Snip durft niet te vliegen. Dus
als zijn vriendjes in de herfst naar het warme zuiden gaan,
blijft Snip alleen achter. Wanneer de dieren in het bos
hulp nodig hebben, is Snip altijd in de buurt. En uiteindelijk overwint Snip natuurlijk zijn grootste angst ...
9789089671264 | 40 bladzijden | € 13,50

9 789089 671264 >

9789089671257 | 40 bladzijden | € 13,50

9 789089 671257 >

9 789089 670403 >

Susanne Strasser
Mmm ... een taart
Beneden staat de beer, hij heeft honger. Boven staat de
taart, heerlijk zoet maar onbereikbaar. Maar er komt
hulp uit onverwachte hoek!

Lane Smith | Bewerking Koos Meinderts
Waar is mijn kudde?
Een jongetje is op zoek naar zijn thuis. Hij ontmoet tijdens zijn omzwervingen allerlei dieren, maar voelt zich
nergens écht thuis. Weet hij zijn 'kudde' uiteindelijk te
vinden?

9789089672063 | 24 bladzijden | € 11,50

9789089672124 | 40 bladzijden | € 14,50

9 789089 672063 >

9 789089 672124 >

backlist

Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist
De rode vogel
Mattias en Anna zijn twee weeskinderen die wonen bij
een boer in het grauwe Mira. Ze kijken uit naar de winter,
want in de winter mogen ze naar school. De school blijkt
maar een schrale troost te zijn. Op een dag, als ze door de
sneeuw naar school lopen, zien zij een rode vogel. De
vogel brengt de weeskinderen naar een bijzondere plek.
9789089671271 | 40 bladzijden | € 13,50

Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist
In Schemerland
Thomas ligt al heel erg lang in bed, hij kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Maar iedere avond als het begint
te schemeren, tikt er een klein mannetje tegen het raam.
Hij neemt Thomas mee naar Schemerland. Dat is een
heel bijzonder land, waar Thomas zelf een bus mag rijden, een tram besturen, en zelfs vliegen.
9789089671424 | 40 bladzijden | € 13,50

Astrid Lindgren | Illustraties: Marit Törnqvist
Verjaardagskalender
Pippi Langkous, Emil van de Hazelhoeve, Karlsson van
het dak, Ronja de Roversdochter; iedere maand een
illustratie uit de wereld van Astrid Lindgren. Marit
Törnqvist, Astrid Lindgren-illustrator bij uitstek, weet
deze wereld als geen ander tot leven te brengen.

9 789089 671271 >

9 789089 671424 >

9 789089 671660 >

Sebastian Meschenmoser
Leren vliegen
Op straat wordt een verwaarloosde pinguïn gevonden.
Deze beweert bij hoog en bij laag dat hij gevlogen heeft.
Uit medelijden neemt de verteller hem mee naar huis.
Het tweetal doet allerlei absurdistische vliegpogingen,
helaas zonder resultaat. Maar in plaats van op te geven,
proberen ze het nog één keer ...
9789089670564 | 52 bladzijden | € 11,50

Sebastian Meschenmoser
Mijnheer Eekhoorn en de eerste sneeuw
Mijnheer Eekhoorn wil dit jaar niet aan zijn winterslaap
beginnen voordat hij de eerste sneeuwvlokjes heeft
gezien. Op onnavolgbare wijze laat Sebastian Meschenmoser zien wat Eekhoorn en zijn vriendjes beleven voor
zij de eerste sneeuwvlokken vinden.
Zilveren Penseel 2008
9789076347929 | 58 bladzijden | € 13,50

Sebastian Meschenmoser
Mijnheer Eekhoorn en de maan
Op een morgen wordt Mijnheer Eekhoorn wakker als
hij merkt dat de maan op zijn dak gevallen is. Mijnheer
Eekhoorn maakt zich grote zorgen en probeert van alles
om het ongewenste voorwerp kwijt te raken. Als dit uiteindelijk – lichtelijk gehavend – weer aan de hemel staat,
moet Mijnheer Eekhoorn toegeven: eind goed, al goed.
9789089670014 | 48 bladzijden | € 13,50

9 789089 670564 >

Sebastian Meschenmoser
Mijnheer Eekhoorn en de bezoeker van de blauwe planeet
Wanneer de beer op een ochtend wakker wordt, zit er
een onbekend wezentje op zijn kop. Het is volstrekt niet
bang! De beer voelt zich daar dan ook zeer ongemakkelijk bij. Tevergeefs probeert hij het vreemde schepseltje
af te schudden. Steeds sterker raakt hij ervan overtuigd
dat het hier bezoek van een andere planeet betreft.
9789089670984 | 58 bladzijden | € 13,75

9 789089 670984 >

9 789076 347929 >

Sebastian Meschenmoser
Drie wensen voor Mopsman
Het is een slechte dag voor Mopsman: hij heeft zich verslapen, de muesli is op en er is geen koffie meer in huis.
Bovendien regent het buiten en is zijn ochtendkrant
doorweekt. Fijn, dat er juist op dat moment een fee verschijnt. Maar jammer genoeg heeft zij geen flauw benul
wat Mopsmans wensen zijn ...
9789089670304 | 48 bladzijden | € 9,90

9 789089 670304 >

9789089671660 | € 12,50

9 789089 670014 >

Sanne Parlevliet
Pitstop
Sinds Arnolds vader vertrokken is, komt zijn moeder
niet meer uit bed. Dan komt Sjon langs. Sjon is postbode. Aan zijn fiets wappert een spandoek: schrijf meer
brieven! Want e-mail kun je niet onder je kussen leggen. Steeds vaker maakt Sjon een pitstop bij Arnold, ook
als hij geen post voor hem heeft.
9789089671530 | 160 bladzijden | € 14,50

9 789089 671530 >

backlist

Daan Remmerts de Vries
Blote beer
Het is een mooie dag en Lotje en haar beer gaan zwemmen. Beer is heel verbaasd wanneer Lotje haar kleren
uittrekt. Maar gelukkig – en dat weet bijna niemand –
hebben beren ritsen in hun vacht en zo kunnen ze
samen zwemmen. Als Lotje en haar beer weer besluiten
op te stappen, is de vacht van beer verdwenen.
9789089671325 | 40 bladzijden | € 13,50

Daan Remmerts de Vries
De kerstnacht van Zippy en Slos
Op kerstavond krijgen Zippy en Slos ruzie. Slos loopt
boos het bos in. Maar Zippy gaat hem zoeken, want hij
weet dat Slos altijd verdwaalt. Er duikt een rendier op. Er
gebeuren rare dingen boven de toppen van de bomen.
Het wordt een kerstnacht die ze nooit meer zullen vergeten.
9789089671455 | 64 bladzijden | € 4,95

Aart Staartjes
De drie helden van Uitdam
Wanneer drie kinderen een tas met geld vinden besluiten zij niet naar de politie te gaan, maar het geld te verstoppen. De eigenaars van het geld blijken beruchte
criminelen te zijn die op de plaatselijke camping zijn
neergestreken. Zij beginnen een verwoede zoektocht
naar het geld.
9789089670960 | 128 bladzijden | € 14,50

9 789089 671325 >

9 789089 671455 >

9 789089 670960 >

Aart Staartjes | Illustraties: Kees de Boer
Grote Hannes is al zeven
Hannes woont in een straat met allemaal deftige huizen.
Alleen het piepkleine huisje van Hannes en zijn ouders
kun je niet echt deftig noemen. Hannes en zijn ouders
zijn arm. Als hij bij Martine gaat spelen, moet hij dan
ook eerst van zijn moeder onder de douche en schone
kleren aan. Bij Martine thuis ruikt het naar viooltjes.
9789089670793 | 96 bladzijden | € 15,90

Pernilla Stalfelt
Het boek van de dood
Het boek van de dood belicht op lichtvoetige wijze voor
kinderen de verschillende kanten het toch zware begrip
dood. Over oud worden, slapen of dood zijn, over hoe
God eruitziet, reïncarnatie, doodgaan op jonge leeftijd,
waarom mensen en dieren doodgaan, spoken, vampiers,
verdrietig zijn en begrafenissen.
9789076347066 | 32 bladzijden | € 10,25

Pernilla Stalfelt
Het boek van de liefde
In dit boek komen alle facetten van de liefde aan bod.
Van de liefde tussen mensen tot het houden van aardbeientaart, je hond of je motor. Het gevoel dat verliefdheid veroorzaakt, bijvoorbeeld vlinders, bubbels of watten in je buik. Hoe worden kinderen gemaakt, hoe maak
je een liefdesdrank en hoe schrijf je een liefdesbrief?
9789076347165 | 32 bladzijden | € 10,75

9 789089 670793 >

Pernilla Stalfelt

Het poepboek
‘Koningen, boeven in het gevang, ze doen het kort, ze
doen het lang. En zelfs die keurige tante Marjol, draait
soms een fraaie drol. Voor zaadjes is het reuze gezond.
Die eten hun buikje rond en gaan groeien en bloeien,
met heel veel dank aan de koeien.’ Kortom: het leven kan
niet zonder poep.
9789076347073 | 32 bladzijden | € 9,90

9 789076 347073 >

9 789076 347066 >

Pernilla Stalfelt
Geweldboek
Wat is geweld? Waarom gebruiken mensen geweld?
Mag je je broertje of zusje slaan? Wat haar boeken zo
bijzonder maakt is dat zij ook moeilijke onderwerpen
zowel serieus als humoristisch behandelt, waarbij met
name de unieke wisselwerking tussen tekst en illustratie
aanspreekt.
9789076347691 | 32 bladzijden | € 11,75

9 789076 347691 >

9 789076 347165 >

Pernilla Stalfelt
Het boek van het leven
Het leven kan groots zijn of heel klein, lang of soms veel
te kort, saai, vrolijk of ontzettend verdrietig. Daarover
gaat Het boek van het leven. En over geboren worden en
sterven, en eigenlijk alles wat daartussen gebeurt. Over
het verstrijken van de tijd en over wat je allemaal kunt
doen in je leven,
9789089670762 | 32 bladzijden | € 11,50

9 789089 670762 >

backlist

Sjoerd Kuyper | Illustraties: Martijn van der Linden
Mama Lief Alsjeblieft
Het boek Mama Lief Alsjeblieft, een ode aan alle lieve en
bijzondere mama’s van Nederland. In 11 gedichtjes zetten Margje en Sjoerd Kuyper evenzoveel prachteigenschappen van moeders op een rij. De gedichten werden
kleurrijk geïllustreerd door Martijn van der Linden.

Pija Lindenbaum
Siv gaat logeren
Siv en Cerisia zijn beste vriendinnen. En nu mag Siv een
nachtje bij Cerisia slapen. Maar het is daar niet zoals
thuis. Het ruikt er anders, het eten is anders, en de hond
van Cerisia vindt Siv maar niks. Hoe zal het zijn om daar
te logeren?

9789089671523 | 28 bladzijden | € 12,50

9789089672285 | 32 bladzijden | € 14,50

9 789089 671523 >

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de gnomen
Meneer Gum en zijn kompaan Billie Willie de Derde
zijn weer allerlei slechts van plan. Ze kneden en smeden hun vuile plannetjes ditmaal boven op de
Gnomenberg. Zouden de wijze Vrijdag O’Livier en het
kleine meisje Polly in staat zijn de Drie Onmogelijke
Uitdagingen van de Gnomenberg te trotseren?
9789089670625 | 198 bladzijden | € 13,75

9 789089 670625 >
9 789089 672285 >

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de superkrachtkristallen
Het is donker en onstuimig buiten. Ga maar lekker allemaal bij het knapperende haardvuur zitten, want het is
tijd dat er vreemde verhalen worden gesponnen. Zoals
het verhaal van Polly en die oude, krakkemikkige molen
die bij de Braaxselse Beek staat. Wat voor akelige plannetjes broedt meneer Gum dit keer uit?
9789089670786 | 216 bladzijden | € 13,75

9 789089 670786 >

Judith Nab
Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten.
In dit boek stellen kinderen grote (filosofische) vragen
waarop wetenschappers, maar ook de kinderen zelf, de
antwoorden proberen te vinden.
Een kleurrijk en inspirerend werk over het begin van
ons bestaan, over het reizen naar de binnenkant van de
aarde en naar het universum.
9789089671684 | 112 bladzijden | € 24,95

9 789089 671684 >

Andy Stanton | Illustraties: David Tazzyman
Meneer Gum en de dansende beer
Meneer Gum beleeft alweer zijn vijfde waanzinnige, dolkomische avontuur. Hou je van beren die Bruynzeel heten? Tuurlijk doe je dat. Hou je van grote zeilboten met
getikte kapiteins, en van woorden als ‘wab!’ ‘tungels’ en
‘kelp’? Tuurlijk doe je dat! En raad ’ns, kleine roombotermazzelaar? Dat zit allemaal in dit boek!
9789089671240 | 256 bladzijden | € 13,75

9 789089 671240 >

Andreas Steinhöfel | Illustraties: Kerstin Meyer
Midden in de Winternacht
Een week voor Kerstmis valt een ongewone bezoeker
letterlijk het huis van Max binnen. Deze eland vertelt
dat hij tijdens een proefvlucht met de Kerstman uit de
bocht is gevlogen. Eigenlijk gelooft Max niet in de
Kerstman, maar als er een oude man aanbelt die zegt op
zoek te zijn naar zijn eland, begint hij toch te twijfelen ...
9789089671400 | 94 bladzijden | € 12,50

9 789089 671400 >

Joukje Akveld
Tekenaars – kinderboekenillustratoren geportretteerd
Negentien Nederlandse tekenaars vertellen over hun
werk: over techniek en beeldtaal, over verwantschap en
drijfveren, over ambitie en kunstenaarschap. Een monument voor een halve eeuw Nederlandse illustratiekunst.

Joukje Akveld
Sieb - van toen, tot hier, en nu verder
Voor tekenaar en theaterontwerper Sieb Posthuma
begon tekenen met kijken. In dit boek vertelt hij over
zijn leven en inspiratiebronnen. Dit rijk geïllustreerde
naslagwerk verscheen in september 2013. In augustus
2014 overleed Sieb.

9789089670939 | 232 bladzijden | € 17,50

9789089671387 | 194 bladzijden | € 24,90

9 789089 670939 >

9 789089 671387 >
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