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HET HART VAN HET MEISJE
SISK A GOEMIN N E  
& TIM VA N DEN A BEELE

Hartverwarmend verhaal over een meisje dat zee, zand, 

water en woud trotseert om haar vader te vinden.

Aan de overkant stond de vader. Hij stak een hand op naar 

haar en ze voelde hoe haar hart een sprongetje maakte, hoe 

licht ze plotseling werd en hoe groot de honger was. Ze zette 

haar handen aan haar mond. Papa! Het schalde als een feestje 

over het water. Kon ze hem wel bereiken?

Van 9 tot 109 jaar  |  48 blz.  |  € 19,95  |  ISBN 978-94-6291-549-7

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

Rijkelijk geïllustreerd verhaal over opgroeien in een 

gezin waar je alle ruimte krijgt om jezelf te zijn.

De tweeling Frank en Stijn woont samen met mama Arlette 

Skelet en papa Victor Weemoed in een groot, oud en krakend 

kasteel. De mensen in het dorp vinden hen maar gek. Maar 

Frank vindt gek wel oké. Zelf is hij bezig met een liefdesdrank 

voor Fia. Alleen lukt het niet zo goed … 

8+  |  €15,95  |  112 blz.  |  ISBN 978-94-6291-515-2

9
789462

915152

ISB
N

 978-94-6291-515-2
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9 789462 916630

ISBN 978-94-6291-663-0

PRINSES ARABELLA 
MAAKT MUZIEK
M Y LO FR EEM A N

PRENTENBOEK | 3+

€ 16,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Prentenboek
3+
21,5 x 30 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: muziek, 
instrumenten, humor, 
concert, diversiteit
ISBN 978-94-6291-663-0

IN DEZELFDE R EEKS:

9
789058

389725

ISB
N

 978-90-5838-972-5

9
789462

913868

ISB
N

 978-94-6291-386-8

9
789462

915718

ISB
N

 978-94-6291-571-8

 » Nieuw prentenboek in de succesvolle reeks Prinses Arabella van Mylo Freeman.

 » Laat je verrassen door verschillende muziekinstrumenten en een meeslepend concert.

 » In de rol van dirigent schittert Arabella als nooit tevoren. 

Prinses Arabella wil graag een instrument leren spelen, maar dat blijkt 

moeilijker dan gedacht … 

Prinses Arabella is helemaal onder de indruk van een muziekvoorstelling op het 

paleis. Ze wil ook een instrument kunnen bespelen! Maar dat gaat niet zo snel als de 

ongeduldige Arabella zou willen. De piano heeft te veel toetsen. De contrabas heeft 

maar vier snaren, maar is te groot. En uit de trompet komt geen enkel geluid, hoe hard 

ze ook blaast. Maar Arabella heeft misschien wel een ander talent …

Mylo Freeman

maakt muziek
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9 789462 916708

ISBN 978-94-6291-670-8

ALLES IS DOM!
K R ISTIEN DIELTIENS  
& EV ELIEN VA N LA N DEGHEM

PRENTENBOEK | 3+

€ 16,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Prentenboek
3+
20,5 x 26,5 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: boos zijn, humeur, 
gevoelens, vriendschap
ISBN 978-94-6291-670-8

 » Een heerlijk verhaal over een kleuter die met een slecht humeur opstaat  

en consequent dwarsligt. 

 » Heerlijk herkenbaar verhaal dicht bij de leefwereld van kleuters.

 » Met frisse illustraties boordevol speelse details.

Een grappig prentenboek over boos zijn en weer vrolijk worden.

Maurice is boos! Mam opent zomaar de gordijnen en de zon prikt in zijn ogen. 

Het bed is warm, de vloer is KOUD! Hij wil niet naar school, hij wil geen hand 

geven. Niks kan Maurice opvrolijken, want ‘alles is dom’. Tot Ella naar hem 

toekomt. Ze heeft een dinotrui aan. Kan zij de zon weer laten doorbreken?

Kristien Dieltiens 

Evelien Van Landeghem

ALLES

Kristien Dieltiens over het ontstaan van ‘Alles is dom’:

‘Alles is dom’ is een echte uitspraak van kinderen die even (of heel vaak) 

niet willen meewerken. Ze willen alles anders dan wat de buitenwereld 

van hen verlangt. Vooral in de K3-periode (the kings of the age of 3).
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9 789462 916692

ISBN 978-94-6291-669-2

MIJN KNUFFELKONING
K R ISTIEN A ERTSSEN

PRENTENBOEK | 3+

€ 17,50
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Prentenboek
3+
21,5 x 30 cm 
40 blz.
NUR 273
Thema’s: vader-zoonrelatie, 
knuffelen, vertrouwen
ISBN 978-94-6291-669-2

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

 » Langverwachte opvolger van de klassieker ‘De knuffelkoningin’ (5de druk).

 » De prins kijkt op naar zijn papa, die als koning eigenlijk niet veel kan – of wel?

 » Een avontuurlijk en liefdevol boek voor alle papa’s en zonen.

Een warm verhaal over een papa en zijn zoon die samen veel bijleren – 

maar knuffelen … daar waren ze altijd al de beste in!

De prins gaat met zijn papa op zoek naar de koning van de papa’s. Onderweg 

komen ze de Fietsenkoning tegen, die niet de koning van de papa’s is, maar hen 

wel kan leren fietsen. Ook de Knutselkoning, de Zwemkoning, de Smulkoning en 

de Droomkoning hebben hun talenten. Papa steekt er veel van op. Wie zou nu de 

koning van de papa’s kunnen zijn?

Kristien Aertssen

‘Kristien Aertssen geeft al  die  koninklijke  dames een heel  eigen sfeer en stijl  mee  in 

prenten die  zinderen van gezelligheid. Vooral  de  vele  tinten blauw en blauwgroen die  zo 

karakteristiek zijn voor deze  illustrator geven het boek een sprookjesachtige  sfeer. […]  De  

Knuffelkoningin toont het vakmanschap van Aertssen in mooi opgebouwde, surrealistisch 

aandoende  prenten.’  (Standaard der Letteren over ‘De knuffelkoningin’)

‘Een prachtig prentenboek met grote  platen over twee  pagina ’s waar je  lang naar kunt kijken. 

[…]  De  knuffelkoningin is een lange, vrolijke  reis door een geslaagde  kinderdag.’  (De Morgen 
over ‘De knuffelkoningin)

U
itverkocht
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9 789462 916685

ISBN 978-94-6291-668-5

LATER ALS JE GROOT BENT
MILLA SHAN & KERSTIN SCHOENE 
vertaling door SISKA GOEMINNE

PRENTENBOEK | 3+

€ 16,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Prentenboek
3+
25 x 25 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: ouder-kind, 
verwachting, vertrouwen
ISBN 978-94-6291-668-5

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

 » Warm, liefdevol verhaal over de levenslessen die dieren ons kunnen leren.

 » Van de maker van de succesvolle en meermaals herdrukte reeks ‘Een hoop vrienden’.

 » Een prachtig zwangerschaps- of geboortegeschenk of cadeau voor jonge mama’s.

Met liefdevolle wensen neemt mama wasbeer haar kind bij de hand:  

‘De wereld wacht op jou!’

Moeder wasbeer omarmt haar kleintje en toont hem de avonturen die voor hem liggen. 

Later kan hij avontuurlijk en vrij zijn zoals een vogel, of luisteren zoals een lynx, of 

dapper zijn als een leeuw die vecht tegen onrecht. Op sommige dagen kan hij een 

zorgeloos dansende, lachende aap zijn, of juist een trage schildpad die zijn hoofd 

verstopt en even de tijd neemt om rustig na te denken. Nu is kleine wasbeer nog 

klein, maar als hij groot is, kan hij helemaal zichzelf zijn.

L
ater als je groot bent

Later
ALS JE GROOT BENT

MILLA SHAN &  KERSTIN SCHOENE

‘De humoristische maar net zo goed tedere illustraties zetten aan tot verbeelding en zorgen 

voor een positieve sfeer.’ (Boekblad over ‘Een hoop vrienden’)

9
789058

389831

ISB
N

 978-90-5838-983-1

9
789462

911598

ISB
N

 978-94-6291-159-8

913059

ISB
N

 978-94-6291-305-9

9
789462

2de DRUK 3de DRUK
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9 789462 916609

ISBN 978-94-6291-660-9

DE ONGELOOFLIJKE 
AVONTUREN VAN JUF
R ICH A R D V ERSCHR A AGEN

PRENTENBOEK | 4+

€ 16,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Prentenboek
4+
25 x 25 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: juffen, meesters, 
avontuur
ISBN 978-94-6291-660-9

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

916227

ISB
N

 978-94-6291-622-7

9
789462

912908

ISB
N

 978-94-6291-290-8

9
789462

915152

ISB
N

 978-94-6291-515-2

 » Over het verrassende privéleven van je juf of meester.

 » Een heerlijk uitgelaten verhaal dat thuis en op school voor heel veel vrolijk 

leesplezier zorgt.

 » Succesvol illustrator Richard Verschraagen ontpopt zich als een buitengewoon 

originele en creatieve verhalenverteller.

Wat doet jouw juf of meester als ze niet op school zijn?

Wat doen juffen en meesters als ze niet op school zijn? Deze vrolijke, uitgelaten 

en avontuurlijke juf zorgt elke dag na schooltijd voor een andere verrassing. De 

ene dag is ze een koorddanseres, de volgende dag een stoere biker. Een ding is 

zeker: deze juf verveelt zich op geen enkel moment!

De
ONGELOOFLIJKE
AVONTURENvan juf

����

����

RICHARD
VERSCHRAAGEN

Richard Verschraagen staat regelmatig voor de klas en merkt dat kinderen het privéleven van 

hun leerkrachten heel spannend vinden. Dat inspireerde hem om voor het eerst zijn eigen 

verhaal te schrijven én te tekenen. 3de DRUK3de DRUK

winnaar
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9 789462 916760

ISBN 978-94-6291-676-0

OLIFANT ONDERSTEBOVEN
JA N DE K IN DER

PRENTENBOEK | 4+

€ 17,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Prentenboek
4+
20,5 x 26,5 cm 
40 blz.
NUR 273
Thema’s: konijn, olifant, 
vriendschap, ondersteboven 
zijn, circus
ISBN 978-94-6291-676-0

VA N DEZELFDE M A K ER:

9
789462

915435

ISB
N

 978-94-6291-543-5

9
789462

914551

ISB
N

 978-94-6291-455-1

9
789462

911734

ISB
N

 978-94-6291-173-4

9
789058

388483

ISB
N

 978-90-5838-848-3

 » Meesterlijk nieuw verhaal van Jan De Kinder, boordevol kleur, beweging en 

opbeurende manoeuvres.

 » De interactie tussen Konijn en de omgekeerde Olifant is onnavolgbaar en verrassend.

 » Met speelse verwijzingen naar het circus.

Een warm verhaal over vriendschap en er zijn voor elkaar. 

Olifant is verdrietig. Hij staat op zijn kop en verstopt zich onder een stapel takken. 

Konijn probeert er alles aan te doen om dat verdriet weg te nemen. Hij jongleert, 

schommelt op de trapeze, fietst op één wiel, tuimelt op en neer. Niets lijkt te lukken … 

Maar Konijn geeft niet op! Misschien helpt het wel als hij zelf ondersteboven gaat staan?

Olifant
ONDERSTE

Jan De Kinder

BOVEN

‘De auteur/illustrator is bedreven in het neerzetten van krachtige beelden vol subtiele emoties.’ 

(NBD Biblion over ‘Ridders kussen niet’)

Tip: De theater- en circusvoorstelling ‘Oma ondersteboven’ gaat in première op 6 november 2022.

‘Mijn oma’ stond op de longlist van De Boon voor kinder- en jeugdliteratuur 2022, is geselecteerd 

voor de Leesjury 2023 (6 tot 8 jaar) en was leestip Voorleesweek 2021 (3-6 jaar). 2de DRUK2de DRUK 15



9 789462 916678

ISBN 978-94-6291-667-8

EEN BEETJE VEEL
OLI V IER TA LLEC 
vertaling door M A R ITA V ER MEULEN

PRENTENBOEK | 4+

€ 17,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Prentenboek
4+
20,5 x 28,5 cm 
36 blz.
NUR 273
Thema’s: humor, milieu, 
eekhoorn, boom, gulzigheid
ISBN 978-94-6291-667-8

VA N DEZELFDE M A K ER:

9
789462

916333

ISB
N

 978-94-6291-633-3

 » Tweede boek na het succesvolle ‘Dit is MIJN boom’ (meteen herdrukt) 

van de meesterlijke Olivier Tallec.

 » Over de gulzigheid van een eekhoorn, die stap voor stap zijn eigen 

boom leegplukt tot hij niets meer heeft.

 » Groeiende hebzucht brengt de eekhoorn zelf in gevaar, en dat komt 

speels in beeld door herhaling en droge humor.

Eekhoorn weet dat hij goed moet zorgen voor zijn boom. Af en toe eet hij 

wel eens een dennenappel op. En dan nog een. En dan nog een …

Bomen zijn heel kwetsbaar, je moet er goed voor zorgen. Eekhoorn praat veel tegen 

zijn boom. Soms geeft de boom hem een van zijn dennenappels. Niet te veel, want 

je moet het evenwicht bewaren. Eentje is misschien wel wat weinig voor Eekhoorn. 

Als er op een dag geen dennenappels meer zijn, dan heeft de boom ook nog naalden. 

En takken. En wortels …

EEN
 BEETJE VEEL

Olivier Tallec

Vraag nu de hilarische 

boekenposters, aanraadkaartjes 

en ex-libris stickers op  

via info@eenhoorn.be. 
2de DRUK

© illustratie: Olivier Tallec • www.eenhoorn.be
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9 789462 916739

ISBN 978-94-6291-673-9

ALTIJD GROTE ZUS
EMK E DIER ICK X & SA N N E THIJS

PRENTENBOEK | 4+

€ 16,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Prentenboek
4+
20,5 x 26,5 cm 
32 blz.
NUR 273
Thema’s: gezin, rouwproces, 
sterrenkinderen, grote zus
ISBN 978-94-6291-673-9

 » Ontroerend, warm verhaal over een grote zus die 

ruimte maakt voor haar ongeboren broertje.

 » Laat ruimte voor de fantasie en gevoelens van jonge 

kinderen die een sterrenkindje in hun leven hebben.

 » Met tedere prenten van Sanne Thijs.

Een warm verhaal over hoe een gezin omgaat 

met het verlies van het kindje waar ze met 

hart en ziel naar hebben uitgekeken.

Lena krijgt een broertje. Ze fantaseert over alle 

leuke dingen die ze samen met hem zal kunnen 

doen: spelen, dansen, vliegen en griezelen. Het lijkt 

alsof baby Jonas er al lang is, ook al is hij nog niet 

eens geboren. Maar dan gebeurt er iets ergs. Het 

hartje van Jonas klopt niet meer. Lena vindt troost 

bij mama en papa, samen nemen ze afscheid. En 

grote zus? Dat zal ze altijd zijn.

Altijd
grote zus

Emke Dierickx & Sanne ThijsEmke Dierickx & Sanne Thijs

19



9 789462 916753

ISBN 978-94-6291-675-3

De rest van de kudde begreep er niets van.

Wat doe je daarboven, Hendrika?

Stel je niet zo aan en kom naar beneden. 

Schapen klimmen niet in bomen!

HENDRIKA – HET SCHAAP 
DAT IN EEN BOOM KLOM
TIN E MORTIER & CH A R LOT TE SEV ER EY NS

PRENTENBOEK | 5+

€ 17,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Prentenboek
5+
23,5 x 28 cm 
40 blz.
NUR 273
Thema’s: buitenbeentje, 
humor, jezelf zijn, schaap
ISBN 978-94-6291-675-3

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

915534

ISB
N

 978-94-6291-553-4

9
789462

914650

ISB
N

 978-94-6291-465-0

 » Een verrassend warm winterverhaal van Tine Mortier.

 » Met poëtische, gloedvolle prenten van Charlotte Severeyns.

 » Over een tegendenkertje dat de wereld van haar soortgenoten openbreekt.

Een vrolijk verhaal over een buitenbeentje dat de dagelijkse routine 

doorbreekt, en precies daardoor zorgt voor het welzijn van de hele kudde.

Het schaap Hendrika kruipt lekker in een boom. En maakt daar een knus nest 

voor zichzelf. De rest van de kudde begrijpt er niets van. ‘Wat doe je daarboven, 

Hendrika? Stel je niet zo aan en kom naar beneden.’ Maar misschien is het net 

wel een supergoed idee om in een boom te klimmen, zelfs voor een schaap?

‘De illustraties stralen rust en dromerigheid uit.’ (Pluizer over ‘Kapitein Nemo’)

Vo
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9 789462 916647

ISBN 978-94-6291-664-7

VOS, VOGEL EN IK
K R ISTOF DEVOS

PRENTENBOEK | 5+

€ 19,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Prentenboek
5+
16,5 x 24,5 cm 
56 blz.
NUR 273, 274
Thema’s: vriendschap, 
handicap, weerbaarheid
ISBN 978-94-6291-664-7

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

915121

ISB
N

 978-94-6291-512-1

9
789462

913578

ISB
N

 978-94-6291-357-8

 » Een subliem verhaal over een eenzaam meisje dat bijna kwijtraakt wat ze vond.

 » Unieke wisselwerking tussen tekst, beeld en vormgeving.

 » Een krachtig verhaal over een aandoenlijk, volhardend hoofdpersonage dat je 

niet loslaat.

Een warm en hoopvol verhaal over hoe je met de hulp van anderen 

moeilijkheden kan overwinnen.

Het leven is maar saai als je op je eentje een beetje doelloos uit je raam staart. 

Dan duiken Vos en Vogel op. Het is heerlijk om vrienden te hebben! Maar hoe 

meer mensen of dieren je in je leven hebt, hoe groter je kans op verdriet. Op 

een dag krijgt Vogel een ongeluk …

V
O

S
, V

O
G

E
L

 E
N

 IK

VOS,
VOGEL
EN IK

KRISTOF DEVOS

‘In poëtische taal wordt het verhaal over elkaar vinden en verbonden zijn heel mooi verteld. 

(…) De zacht ingekleurde illustraties spreken enerzijds boekdelen en zorgen anderzijds voor 

de nodige suggestieve beelden.’ (website Leesplezier over ‘De wind en wij’)

‘Prachtige cirkelvertelling over verbinden en loslaten in een mooi samenspel tussen de 

poëtische tekst en de expressieve beelden. Met een beperkt kleurenpallet van zwart-wit-

grijs en gele en oranje accenten, wordt het verhaal verbeeld met fijne potloodtekeningen.’ 

(NBD Biblion over ‘De wind en wij’) 23



9 789462 916777

ISBN 978-94-6291-677-7

VLINDERS TEKENEN, 
KRABBELEN EN KLEUREN 
MET CARLL CNEUT
CARLL CNEUT

KLEURBOEK | 6+

€ 19,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Kleur- en doeboek
6+
26 x 34 cm 
80 blz.
NUR 214
Thema’s: vlinders, rupsen, 
insecten, kleuren, 
schilderen
ISBN 978-94-6291-677-7

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

9
789462

915466

ISB
N

 978-94-6291-546-6

9
789058

389640

ISB
N

 978-90-5838-964-0

9
789462

913974

ISB
N

 978-94-6291-397-4

9
789462

910829

ISB
N

 978-94-6291-082-9

 » Na het overdonderende succes van ‘Vogels tekenen, krabbelen en kleuren’  

en ‘Onderwater tekenen, krabbelen en kleuren’.

 » Met verbijsterende vlinders, lustige lieveheersbeestjes en rebelse rupsen. 

 » Een must-have voor alle scholen en ook heerlijk voor het hele gezin om mee  

aan de slag te gaan.

Een verbluffend tekenboek dat zowel kinderen als volwassenen zal 

verrassen en plezieren.

De kleurboeken van Carll Cneut zijn een inspiratie voor jong en oud. Ze 

sporen aan om buiten de lijntjes te kleuren, eigen vormen en invullingen te 

ontdekken die keer op keer tot een mooi resultaat leiden. Geef de vlinders 

in dit boek kleur en vorm, vervolledig ze, teken hun wereld. Je mag kleuren, 

schilderen en krijten. En neen, je hoeft niet binnen de lijntjes te blijven!

VLINDERS

In 2015 ontving Carll de Vlaamse Cultuurprijs voor Letteren. Eerder werd hij bekroond met 

de Gouden Uil, de Woutertje Pieterse Prijs, twee Boekenpauwen, de Prix Octogone, twee 

Gouden Plaques en nog veel meer. Zijn werk werd twee keer geselecteerd voor de Original Art 

tentoonstelling in New York. Van zijn boeken bestaan bijna 200 vertalingen in een 40-tal talen.
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9 789462 916722

ISBN 978-94-6291-672-2

ALS EEN VOSSENSTAART 
OP EEN LANDKAART
RIET WILLE & SASSAFRAS DE BRUYN

VERHALENBUNDEL | 7+

€ 24,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Verhalenbundel
7+
20,5 x 26,5 cm 
144 blz.
NUR 287, 277
Thema’s: fabels, diversiteit, 
dieren
ISBN 978-94-6291-672-2

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

9
789462

915251

ISB
N

 978-94-6291-525-1

9
789462

915749

ISB
N

 978-94-6291-574-9

9
789462

914520

ISB
N

 978-94-6291-452-0

9
789462

916074

ISB
N

 978-94-6291-607-4

 » Diverse dierenfabels van over de hele wereld, op rijm geschreven door Riet Wille.

 » Met fabelachtige illustraties van Sassafras De Bruyn.

 » Een prachtig koesterboek dat in elke boekenkast thuishoort.

Dierenfabels van over de hele wereld, herverteld op rijm en boordevol 

visuele taalspelletjes. 

Riet Wille verzamelde originele, vaak onbekende dierenfabels van over de hele wereld. 

Maak kennis met de reiger uit India die vissen fopt, volg de race tussen de zalm en 

de roodbaars uit Lapland en luister naar het wiegelied van de sneeuwgors uit Rusland. 

Waar de verhalen ook vandaan komen, de vos blijkt altijd wel bekend te staan om 

zijn slimme streken. De schitterende illustraties van Sassafras De Bruyn wekken 

exotische dierenwerelden tot leven met onverwachte kleuren en rake potloodlijnen.

Riet Wille

Sassafras De Bruyn

ALS EEN VOSSENSTA ART
OP EEN L ANDK A ART

‘De verhaaltjes worden afgewisseld met leuke versjes en woordspelletjes. De bekende 

Vlaamse auteur speelt prachtig met vorm en betekenis van woorden.’ (NBD Biblion over 
‘Van leeuw tot leeuwerik’)

‘De samenwerking met Sassafras De Bruyn versterkt dat nog eens, want ook zij weet 

met haar kunstzinnige, surrealistische tekenstijl en enkele kleurdetails de gevoelens in 

dit verhaal heel mooi te verbeelden. Het is ontzettend knap hoe zij met slechts een paar 

potloodlijntjes een heel aangrijpend verhaal kan vertellen.’ (Leesbevordering in de klas over 
‘De jongen op het dak’)
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9 789462 916784

ISBN 978-94-6291-678-4

HET BUREAU VAN 
MATEN EN GEWICHTEN
A N N E-GA ËLLE BA LPE & V INCENT M A HÉ 
vertaling door LOR E A ERTSEN

PRENTENBOEK | 7+

€ 19,95
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Prentenboek
7+
23,5 x 36 cm 
32 blz.
NUR 274
Thema’s: meten, weten, 
wetenschap, gevoelens
ISBN 978-94-6291-678-4

 » Een warm vader-zoon-verhaal over de irrationaliteit en complexiteit van gevoelens.

 » Met schitterende retro beelden van internationaal succesillustrator Vincent Mahé.

 » Het spelen met maten, gewichten, afstanden en benamingen van meetinstrumenten  

maakt dit boek perfect voor kinderen met interesse in wiskunde, wetenschap én taal.

 » Bij uitstek geschikt voor vakoverschrijdend werken in de klas.

Poëtisch maar ook humoristisch verhaal over de (on)meetbaarheid van gevoelens.

Marcel Gram is ingenieur bij het bureau van maten en gewichten. Hij zorgt ervoor dat een 

minuut exact een minuut duurt, een meter precies een meter lang is en drie plus drie altijd 

zes is. Op een dag komt zijn zoon met een ‘omgekeerde glimlach’ thuis na een ruzie op 

school. Hij is niet zeker of hij echt verdrietig is, of eerder boos, of teleurgesteld … Dat is 

toch allemaal bijzonder onnauwkeurig, vindt Marcel! Hij gaat aan de slag om instrumenten uit 

te vinden die gevoelens feilloos in  kaart brengen. Maar de tranometer, de khouvanoschaal, 

de goestoscoop en het hoerakompas zorgen al snel meer voor ruzie dan voor geluk …

‘Dit is werkelijk een uniek boek, dat met geen ander te vergelijken valt. De tekeningen zijn 

origineel en spelen met verhoudingen en contrasten, met regelmatig getallen en eenheden 

in de illustraties verwerkt. Een briljant einde!’ (Franse blog Paperblog)

Genomineerd voor de Prix Incorruptible (de Franse tegenhanger van de Kinderjury). 31



9 789462 916654

ISBN 978-94-6291-665-4

9 789462 916661

ISBN 978-94-6291-666-1

DRAKENVERHALEN 1 EN 2
TEA ORSIE & A N NA LA NG 
vertaling door ELLY SIMOENS

LEREN LEZEN | 7+

VA N DEZELFDE ILLUSTR ATOR:

 » Acht spannende verhalen per boek, met rijkelijke en kleurrijke illustraties.

 » Eenvoudig geschreven (AVI M4), voor beginnende lezers of anderstalige  

(jong)volwassenen.

 » Bekende en onbekende verhalen, vanuit alle werelddelen van Rusland tot China.

Twee boeken boordevol spannende drakenverhalen in eenvoudige taal.

Draken spreken al eeuwen en op alle continenten tot de verbeelding. Deze twee 

boeken hervertellen de spectaculairste drakenlegenden in eenvoudige taal. 

Vlieg mee op de rug van Indische, kosmische draak Vitra of duik mee met de 

Scandinavische draak Zwarte Worm naar een geheime ondergrondse schat. Jonge 

lezers maken zo voor het eerst kennis met deze mythische verhalen en legenden 

van over de hele wereld. Voor (jong)volwassen OKAN- of NT2-lezers openen deze 

boeken deuren naar bekende verhalen, maar dan in de tweede taal.

€ 16,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

leren lezen
7+  |  AVI-M4
23,5 x 29,5 cm 
40 blz.
NUR 286
Thema’s: draken, spannend, 
avontuur, diversiteit

> DRAKENVERHALEN 1

ISBN 978-94-6291-665-4

> DRAKENVERHALEN 2

ISBN 978-94-6291-666-1
9

789462
916098

ISB
N

 978-94-6291-609-8

9
789462

916432

ISB
N

 978-94-6291-643-2

9
789462

916104

ISB
N

 978-94-6291-610-4

9
789462

916449

ISB
N

 978-94-6291-644-9
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9 789462 916623

ISBN 978-94-6291-662-3

KONIJN ZONDER EGEL
PAUL V ER R EP T

GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 9+

€ 17,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Geïllustreerde fictie
9+
14 x 19 cm 
72 blz.
NUR 282, 283
Thema’s: vriendschap, 
onzekerheid, depressie
ISBN 978-94-6291-662-3

VA N DEZELFDE AU TEU R:

9
789462

913813

ISB
N

 978-94-6291-381-3

9
789462

914582

ISB
N

 978-94-6291-458-2

 » Krachtig en aangrijpend verhaal van Paul Verrept.

 » Over hoe veranderingen in een relatie je onzeker en zelfs wanhopig kunnen maken.

 » Met ontwapenende aquarellen die de gevoelens treffend weergeven.

Wat gebeurt er met de vriendschap tussen Konijn en Egel als Marmot 

tussen hen lijkt te komen?

Konijn kijkt uit naar de dagelijkse bezoekjes van zijn vriend Egel. Hun vriendschap 

is vanzelfsprekend. Dat verandert als Egel Marmot leert kennen. Egel is zo gelukkig! 

Maar Konijns wereld staat op zijn kop. Hij heeft geen idee hoe hij met deze 

gigantische verandering moet omgaan. Moet hij nu verder zonder Egel?

Paul Verrept

Konijn
zonder 

Egel

pau
l verrept     K

onijn zonder E
gel  

‘Nog voor je de onderkoeld geestige eerste zin hebt gelezen, heeft dit voorleesboek je al voor 

zich ingenomen. Dat heeft alles te maken met de fraaie vormgeving van auteur Paul Verrept 

zelf: ruime bladspiegel, chique rode bies langs de kaft.’ (Trouw over ‘Konijn en egel – er 
komt geen einde aan het einde)

‘De korte verhalen doen denken aan de dierenverhalen van Toon Tellegen en Winnie de Poeh: 

ze zijn gelaagd en hebben een filosofische inslag. Er is over ieder woord nagedacht, en de 

betekenis zit ook in wat er niet gezegd wordt.’ (NBD Biblion over ‘Konijn en egel – er komt 
geen einde aan het einde’) 35



9 789462 916616

ISBN 978-94-6291-661-6

Alleen al naar de grote zwarte luchter zou ik een uur lang 
kunnen kijken. Hij ziet er duur en antiek uit. Ken je van die 
griezelige waterspuwers die je op oude kerken ziet? Van die 
stenen duivels en monsters? De luchter is een verzameling 
van zulke waterspuwers, maar in plaats van waterstralen ko-
men er vlammen uit. Geen grote vlammen natuurlijk, dan 
zou het huis meteen in brand vliegen, maar kleine vlamme-
tjes die de ruimte verlichten. Waarschijnlijk is dat gezichts-
bedrog, want niemand verlicht zijn huis nog met kaarsen of 
vuur, het moet wel elektrisch zijn.
Het grote wandtapijt doet me vrezen dat ik in een heksenhol 
ben beland. Er staan tientallen vreemde symbolen op. Ik wil al-
les in deze ruimte - de donkerrode leren sofa, de eiken tafel, de 
boekenkast en alle ornamenten - uren bestuderen, maar ik weet 
niet wat ik hier doe. Nog steeds sta ik halverwege de trap met 
open mond, terwijl de tweeling beneden op me staat te wachten.
‘Welkom, jongeheer Roffelsohn, blij dat je hier eindelijk bent.’ 
Minah glimlacht. ‘Ik … ik … ik dank je, ik w-w-woon ver-
derop, op nummer 8.’ Ik stamel als een kleuter die een brief 
voorleest en kan me meteen voor het hoofd slaan. Als ze we-
ten hoe ik heet, weten ze waarschijnlijk ook dat ik op num-
mer 8 woon.

DE ZONDERLINGE 
FAMILIE KASHPEROVA
ROBIN A ERTS & J URGEN WA LSCHOT

GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 9+

€ 17,95
verschijnt
28 SEPTEMBER 2022

Geïllustreerde fictie
9+
17,5 x 24,5 cm 
120 blz.
NUR 282, 283
Thema’s: griezelen, mysterie, 
raadsel, vriendschap, 
gamen, pesten
ISBN 978-94-6291-661-6

VA N HE T ZELFDE DUO:

9
789462

915459

ISB
N

 978-94-6291-545-9

 » Met in de hoofdrol een slimme en vindingrijke jongen die opbokst tegen 

duistere krachten en een sadistische turnleerkracht.

 » Rijkelijk geïllustreerd, spannend en inventief boek voor jonge lezers die 

houden van gamen en vaart.

Een adembenemend verhaal boordevol eigenzinnige personages, 

intrigerende raadsels en spannende mysteries.

In de Rosenbloesemkersenstraat zijn alle huizen precies hetzelfde. Behalve 

de villa van de familie Kashperova, met haar tientallen torentjes, vreemde 

uitstulpingen en verwilderde tuin. Als Ollie twee weken alleen thuis is, vult hij 

zijn dagen met gamen – en de familie Kashperova bespioneren. Wat zijn de 

tweeling Mina en Malah Kashperova van plan? En waarom zijn de twee grootste 

pestkoppen van de klas plots verdwenen? Ollie gaat op onderzoek uit, en botst 

op meer duistere raadsels dan hij ooit had kunnen vermoeden.

Een fantasierijk boek met veel zijwegen. Aerts slaagt erin om een bonte verzameling van 

personages op te voeren die met de nodige creativiteit zijn uitgewerkt. (…) De illustrator 

tekende de personages op karikaturale wijze, waardoor de fantasierijke wereld van het boek 

nog meer tot uiting komt. (…) De auteur en illustrator zijn duidelijk goed op elkaar ingespeeld 

en vinden elkaar in een perfect uitgetekende droomwereld.’ (Pluizer over ‘De schurkenclub’) 37



9 789462 916746

ISBN 978-94-6291-674-6

Feniks Lichtjes werkte al vijf jaar in het ideeënlaboratorium 
van de Fabriek voor Buitenaardse Benodigdheden en hij was 
de wakkerste werknemer ooit. Meer dan de helft van de mate-
rialen en gadgets voor ruimtereizigers was door hem bedacht. 
Zijn baas, Vladimir Broeknat, vond het dan ook jammer dat hij 
hem vandaag moest ontslaan omwille van dwingende redenen.
‘Welke dwingende redenen?’ vroeg Feniks verbaasd.
Mijnheer Broeknat schraapte zijn keel en begon de lijst met re-
denen voor te lezen: ‘Het vertellen van ongeloofwaardige ver-
halen, het imiteren van collega’s en oversten met de bedoeling 
hen belachelijk te maken, het spuiten van graffiti in de gang, 
het zingen van onfatsoenlijke liederen …’
‘Onfatsoenlijke liederen?’
‘… zodat de collega’s zich niet op hun werk kunnen concentre-
ren, het kweken van salamanders in de fontein op het binnen-
plein, het negeren van minder interessante collega’s, het opge-
bruiken van het toiletpapier zonder dat bij de aankoopdienst 
te melden, het morsen van verfdruppels van de voordeur tot 
aan het magazijn, het laten rondslingeren van kinderachtige 
stripverhalen en tenslotte het opeten van de boterhammen met 
peperpaté van de directeur. Dat was, zeg maar, de druppel die 
het zwembad liet overlopen.’
‘Maar ik ben de beste ideeënbedenker die jullie hebben,’ zei Fe-
niks, omdat hij het gevoel had dat het gepast was om een beetje 
te protesteren. In zijn achterhoofd plande hij echter al hoe hij 
deze onverwachte vrijheid zou benutten.

FENIKS LICHTJES
R AYA SCH A DU WJA AGSTER

FICTIE | 11+

€ 21,50
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Fictie
11+
15 x 21,5 cm 
288 blz.
NUR 283
Thema’s: ruimte, fantasie, 
vriendschap, creativiteit, 
magie
ISBN 978-94-6291-674-6

 » Een meeslepend verhaal over een ruimtequeeste vol geniale blunders en 

onverwachte wendingen.

 » Het avontuur van een levenslustige ideeënbedenker, met onderaardse 

vleeraapjes, toekomstvoorspellende tanden en hebzuchtige wetenschappers.

 » Op zijn hobbelige en stuurloze reis komt Feniks erachter dat hij niet alleen 

hunkert naar vrijheid, maar ook verlangt naar connectie.

Op deze bizarre ruimtereis groeit een onwaarschijnlijk gezelschap 

van einzelgängers uit tot een hechte groep vrienden.

Feniks Lichtjes droomt ervan om op ruimtereis te gaan. Door een 

verrassende ruilactie slaagt hij erin om zijn semi-organische droomschip te 

veroveren. Ondertussen slopen er ook een zeemeermin met smetvrees en 

een paar wonderlijke katten zijn leven in. Feniks vertrekt met zijn gezellen en 

belandt op een paradijselijke planeet. Maar als wensdromen uitkomen, is het 

nooit helemaal zoals verwacht.
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9 789462 916715

ISBN 978-94-6291-671-5

Het eerste wat ik zie als het vliegtuig vaste grond nadert, is 
een vuurtoren. Oh ironie. Vuurtoren: mijn bijnaam sinds 
een jaar of twee, omdat ik meer bloos dan me lief is. Ge-
woon voor de lol, vinden mijn vrienden, want Lukas noe-
men ze toch ook de lange en Malik de macho. Ik weet wel 
wat ik zou kiezen. In ieder geval vind ik het allesbehalve 
lollig dat mijn kop bij het minste geringste al het bloed uit 
mijn lijf naar zich toetrekt. Alsof ik gestraft moet worden 
omdat ik net niet wil opvallen. Hoe meer ik denk aan mijn 
gloeiende wangen, hoe erger het wordt. Hoe erger het wordt, 
hoe meer ik eraan denk. Get the picture? Hier, in IJsland, 
hebben vuurtorens tenminste nut. Misschien moet ik dat 
maar als een goed voorteken beschouwen.
Het vliegtuig maakt een scherpe bocht en door het raampje 
zie ik een mossig grijsgroen landschap. Lavavelden. Ze heb-
ben iets buitenaards. Alleen ben ik hier de alien. Een bange 
alien, die geen idee heeft hoe hij aan zijn exploratie moet 
beginnen. Dat ik alleen op een vliegtuig ben gestapt naar 
een land waar ik niemand ken, mag al een klein wonder 
heten. Maar ik moest wel. Dit is mijn vaderland.

ALLES WAT GROOTS VOELT
R EIN E DE PELSEN EER

FICTIE | 14+

€ 22,50
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Fictie
14+
15 x 21,5 cm 
288 blz.
NUR 284
Thema’s: identiteit, IJsland, 
vriendschap, verliefdheid
ISBN 978-94-6291-671-5

VA N DEZELFDE AU TEU R:

9
789462

915954

ISB
N

 978-94-6291-595-4

 » Verpletterende en sensuele bildungsroman van Reine De Pelseneer.

 » Over de zoektocht naar je wortels, over de weerbarstigheid van de liefde en over 

onverwachte confrontaties met anderen en jezelf.

 » In de setting van het ruwe, indrukwekkende IJsland resoneert de metamorfose 

die de jongvolwassen Tor doormaakt.

In deze meeslepende roman gaat de jonge Tor op zoek naar zijn vader, 

maar ontdekt hij veel meer dan verwacht. 

De achttienjarige Tor beschouwt zichzelf niet bepaald als moedig. Het liefst is hij 

bezig met schrijven, om zijn gedachten te ordenen en door de dagen te navigeren. 

Maar als hij ontdekt dat zijn vader in IJsland woont en niet eens afweet van zijn 

bestaan, stapt hij het vliegtuig op. Hoe zal zijn Vikingvader reageren? En wie is 

het mysterieuze meisje met haar grijsgroene ogen? Zijn komst laat een vulkaan 

ontwaken in het kleine dorpje …

ALLES
WAT
GROOTS

VOELT

REINE 
DE PELSENEER

Reine De Pelseneer won de eerste prijs van de Leesjury, de belangrijkste publieksprijs in 

Vlaanderen voor jeugdboeken, uitgereikt door kinderen zelf. Naar aanleiding daarvan werd 

ze uitgebreid geïnterviewd. Ze lichtte daarbij al een tipje van de sluier op over dit nieuwe 

boek: ‘Dit is een langer proces. Ik moet hierbij langer nadenken over de structuur van 

het verhaal en ook het schrijfproces is langer’, vertelde Reine aan Radio 1. Maar enkele 

elementen, zoals de liefde, komen altijd terug in haar boeken, ongeacht het genre. ‘Elke 

leeftijd en elk genre heeft zijn eigen uitdaging, en net die afwisseling vind ik zo leuk.’

9
789462

915152

ISB
N

 978-94-6291-515-2

9
789462

910034

ISB
N

 978-94-6291-003-4

9
789462

913554

ISB
N

 978-94-6291-355-4

winnaar

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

3de DRUK 41



9 789462 916791

ISBN 978-94-6291-679-1

Genomineerd voor mooist vormgegeven boek in Duitsland.

Julia Dürr ging voor dit boek zelf op onderzoek bij uiteenlopende boerderijen en 

voedselproducenten. ‘Ik weet nu veel beter waar mijn eten vandaan komt, en kies bewuster 

wat ik wel en niet meer eet. Nooit gedacht dat ik zelfs geen biologische eieren meer zou 

willen eten … En de grootste verrassing? In een kippenhok met 12.000 jonge kippen ruikt 

het niet onaangenaam (lacht). Ik kan iedereen alleen maar aanraden om bedrijven in de 

buurt te bezoeken en alles uitgelegd te krijgen.’

WAAR KOMT ONS ETEN 
VANDAAN?
J ULI A DÜR R 
vertaling door PIM LA MMERS

NON-FICTIE | 7+

€ 21,50
verschijnt
19 OKTOBER 2022

Non-fictie
7+
26,5 x 36,5 cm 
40 blz.
NUR 223
Thema’s: voedsel, melk, 
vlees, vis, groente, fruit, 
fabriek, boerderij
ISBN 978-94-6291-679-1

 » Een fris non-fictieboek dat het productieproces van zuivel, vlees, vis, groente, 

fruit en brood stap voor stap in beeld brengt.

 » Doet jonge kinderen voeling krijgen met de keten van het voedsel, en laat hen 

nadenken over de impact, kwaliteit en waarde ervan.

 » Een wereldwijd succesboek.

Waar komt het eten dat op onze tafel belandt eigenlijk vandaan?  

En welke invloed heeft dit op het klimaat? 

Dit boek neemt je mee op de reis die ons voedsel dag na dag aflegt. Wat je ook eet, 

het is gefokt, ingezaaid, geoogst, gevoed, gemolken, gevangen, gelegd, gebakken, 

geslacht, gesorteerd en verpakt. Ga mee op stap in de boerderij en de melkfabriek, 

op de vissersboot en in de viskwekerij, in de groentetuin en in het groentebedrijf. 

In dit boek ontdek je het allemaal, dankzij grote tekeningen boordevol 

interessante details en begrijpelijke, korte teksten op maat van jonge lezers.

Julia Dürr

Pim Lammers
vertaald door

43



Studies bewijzen keer op keer het belang van de moedertaal voor anders- of meertalige 

kinderen. Daarom ontwikkelde De Eenhoorn samen met de bibliotheek De Krook 

kamishibai vertelplaten in zes verschillende talen. Zo breng je in verschillende talen 

vijf prachtige Eenhoorn-verhalen tot leven in de klas, de opvang of de bibliotheek.

Deze kamishibai zijn beschikbaar in meertalige sets. Elke set bevat:

 » Een grote kamishibai vertelplatenset in het Nederlands.

 » Mini-sets met vertalingen in het Engels, Frans, Pools, Bulgaars en Turks.

KAMISHIBAI - VERSCHIJNEN 19 OKTOBER 2022 MEERTALIGE KAMISHIBAI
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PRINSES ARABELLA MAAKT MUZIEK
M Y LO FR EEM A N

Thema’s: muziek, instrumenten, humor, concert, diversiteit

3+  |  13 prenten  |  € 34,95  |  ISBN 978-94-6291-680-7

maakt muziek
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ALTIJD GROTE ZUS
EMK E DIER ICK X & SA N N E THIJS

Thema’s: gezin, rouwproces, sterrenkinderen, grote zus

4+  |  13 prenten  |  € 34,95  |  ISBN 978-94-6291-684-5

Altijd
grote zus

Emke Dierickx & Sanne ThijsEmke Dierickx & Sanne Thijs
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ALLES IS DOM!
KRISTIEN DIELTIENS & EVELIEN VAN LANDEGHEM

Thema’s: boos zijn, humeur, gevoelens, vriendschap

3+  |  13 prenten  |  € 34,95  |  ISBN 978-94-6291-681-4

Kristien Dieltiens 

Evelien Van Landeghem

ALLES
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HENDRIKA, HET SCHAAP DAT IN EEN BOOM KLOM
TIN E MORTIER & CH A R LOT TE SEV ER EY NS

Thema’s: buitenbeentje, humor, jezelf zijn, schaap

5+  |  13 prenten  |  € 34,95  |  ISBN 978-94-6291-685-2

Hendrika
Tine Mortier

Charlotte severeyns

het schaap dat 
in een boom klom
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HET HUIS VAN PIP
L AU R A DE BACK ER & LOT TE VA N DE WA LLE

Thema’s: fantasie, huis, spookje, zoektocht

4+  |  17 prenten  |  € 37,50  |  ISBN 978-94-6291-683-8
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OLIFANT ONDERSTEBOVEN
JA N DE K IN DER

Thema’s: konijn, olifant, vriendschap, ondersteboven, circus

4+  |  17 prenten  |  € 37,50  |  ISBN 978-94-6291-682-1

Olifant
ONDERSTE

Jan De Kinder

BOVEN

Sien, medewerker van De Krook: ‘Wij mochten als eerste de meertalige kamishibai sets uittesten. 

Wat een succes! Zo mooi om de trots te zien in de ogen van kinderen als zij hun ‘eigen’ taal 

herkennen of voor de eerste keer de enige in een groep zijn die meteen begrijpen waar het over gaat.’
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Eefje Donkerblauw
Geert De Kockere | Lieve Baeten
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Lili Bleu Marine
Geert De Kockere | Lieve Baeten
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Evie Dark Blue
Geert De Kockere | Lieve Baeten
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Тъмносинята Ефи
Херт де Кокере  | Ливе Батен
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Naar de bieb
Brigitte Minne • Ingrid Godon

Kamishibai-naar de bieb 0514.indd   1 3/09/14   14:30

Разходка до  
библиотеката

Бригите Мине  • Ингрид Годон
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A Trip to the Library
Brigitte Minne • Ingrid Godon
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Brigitte Minne • Ingrid Godon
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KÜTÜPHANE’YE
Brigitte Minne • Ingrid Godon
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Arabella
maakt kleuren

prinses

Mylo Freeman

Kamishibai-prinses Arabella-kleuren i1111_Opmaak 1  28/09/17  13:54  Pagina 1

RENKLENDİRİYOR

prenses

PrinsesArabelleMaaktKleuren_kamishibai_postkaarten_TURKS_0422_CH.indd   1
PrinsesArabelleMaaktKleuren_kamishibai_postkaarten_TURKS_0422_CH.indd   1

23/05/2022   11:0623/05/2022   11:06

tworzy kolory

Księżniczka

PrinsesArabelleMaaktKleuren_kamishibai_postkaarten_POOLS_0422_CH.indd   1
PrinsesArabelleMaaktKleuren_kamishibai_postkaarten_POOLS_0422_CH.indd   1

23/05/2022   11:0723/05/2022   11:07

princesse

et les couleurs

PrinsesArabelleMaaktKleuren_kamishibai_postkaarten_FR_0422_CH.indd   1
PrinsesArabelleMaaktKleuren_kamishibai_postkaarten_FR_0422_CH.indd   1

23/05/2022   11:0723/05/2022   11:07

Mixes Colours
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Арабела 
Принцеса 

създава цветове
Майло Фриман
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VOORLEESTIP:

Lees eerst de kamishibai voor in een ‘vreemde’ 

taal of nodig een meertalige voorlezer / 

anderstalige ouder uit om voor te lezen. Maak de 

luisteraars nieuwsgierig en laat hen zelf nadenken 

over wat ze herkennen of kunnen afleiden. Lees 

pas daarna de Nederlandse versie voor.

€ 65,00
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GEROEZEMOES 
NINA CLAES, YELENA 
SCHMITZ & RUTH DE JAEGER 

Het gerucht van de komst van een wereld-
beroemde diva brengt opwinding in het 
ingeslapen dorpje Solnistad. Gefluisterde 
vermoedens, verzinsels, herinneringen wor-
den aaneengeregen en het geroezemoes 
brengt alles en iedereen in beroering.

9+  |  112 blz.  |  €24,95 
ISBN 978-94-6291-606-7

MAHMOOD EN DE BENDE  
VAN DE TIJGER 
JA N DE LEEU W  
& NOËMI PL ATEAU 

Kruip samen met Mahmood in de huid van 
de tijger en zie, voel en ruik de stad als 
nooit tevoren. Een fantasievol avontuur 
met de grootstad als decor, een smelt-
kroes van culturen waarin de jonge Mah-
mood soms rauw, soms liefdevol, maar 
altijd vol verwondering zijn weg zoekt. 

11+  |  240 blz.  |  €16,95 
ISBN 978-94-6291-554-1

DE ROMMELZOLDER VAN WAL 
BR IGIT TE MIN N E 

Wal is een gevoelige en bijzonder intelli-
gente 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.

12+  |  168 blz.  |  €16,95 
ISBN 978-94-6291-594-7

JACK DE SLAK 
FR A N K GELEY N  
& CL AU DI A V ER HEL ST 

Een vrolijk verhaal over een jongetje dat 
zich niet laat opslokken door de haastig-
heid van de omgeving en over een liefde-
volle mama die ontdekt dat het leven leuker 
wordt als je af en toe op de rem gaat staan. 

7+  |  €10,95  |  32 blz. 
ISBN 978-94-6291-591-6

MIJN OMA 
JA N DE K IN DER 

Een hartverwarmend prentenboek over een 
avontuurlijke oma die de tijd van haar le-
ven beleeft. Na diepzeeduiken, snowboar-
den en kickboksen is parachutespringen 
oma’s nieuwe hobby. Opa en ik speuren 
samen de lucht af. Zien we haar al? 

5+  |  € 17,95  |  40 blz. 
ISBN 978-94-6291-543-5
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DIT IS MIJN BOOM!
OLI V IER TA LLEC

‘Ik hou van bomen. Ik hou van deze boom, 
het is MIJN boom!’ zegt de kleine rode 
eekhoorn. ‘Ik hou ervan om MIJN dennen-
appels te eten in de schaduw van MIJN 
boom. Maar stel je voor dat iemand op 
een dag beslist dat dit niet MIJN boom 
maar ZIJN boom is?’ Hoe moet de kleine 
eekhoorn zijn boom beschermen?

4+  |  36 blz.  |  € 16,95
ISBN 978-94-6291-633-3

SINTERKLAAS ZOEKBOEK
K ATHLEEN A M A N T

In dit boek zie je het leven zoals het is van 
de Sint en zijn Pieten: samen onderweg met 
de stoomboot, aan het werk in de mandarij-
nenboomgaard, lopend over de daken … In 
elke spread kunnen kleuters heel wat zoe-
ken en vinden. Met dit grote zoekboek zal 
geen enkele kleuter zich snel vervelen.

3+  |  32 blz.  |  € 16,95
ISBN 978-94-6291-596-1

2de DRUK2de DRUK
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PRINSES ARABELLA  
IN HET MUSEUM
M Y LO FR EEM A N

Prinses Arabella en haar vrienden gaan naar 
het Arabellamuseum. Er staan werken van 
verschillende kunstenaars: sommige zijn groot 
en andere zijn klein. In sommige werken kan 
je verdwalen en andere doen je glimlachen.

3+  |  32 blz.  |  € 16,95 
ISBN 978-94-6291-386-8

DRAKENDAL
K R ISTIEN DIELTIENS 
& SEPPE VA N DEN BERGHE

Barn is geen durver. Eigenlijk is hij bang van 
alles. Hij kan niet eens hoog in een boom 
klimmen, zoals de andere Boomkinderen van 
zijn leeftijd. Barn is maar een ‘twijgje’. Zo 
wordt hij ook door iedereen genoemd. Dan 
komt de dag van het grote feest. Twijgje wordt 
op een lange en gevaarlijke reis gestuurd …

11+  |  312 blz.  |  € 21,50 
ISBN 978-94-6291-348-6

HET GEHEIM VAN  
DE VLAAMSE MEESTERS
M A A RTJ E VA N DER L A A K  
& A N N DE BODE

Arthur en Emma vinden een dagboek van 
opa tussen zijn oude papieren. Daarin 
schrijft opa over vliegen op een regenboog. 
De kinderen besluiten samen op onderzoek 
uit te gaan. Voor ze het beseffen, komen ze 
in een beklemmend avontuur terecht.

11+  |  208 blz.  |  € 18,95 
ISBN 978-94-6291-379-0

3de DRUK

GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5

GROEP 2GROEP 2

3de DRUK 2de DRUK

HET LAMMETJE  
DAT EEN VARKEN IS
PIM L A M MERS  
& MIL JA PR A AGM A N

In de wei grazen de schapen in hun mooie, 
witte trui. In de poel liggen de varkens. Ze 
rollen door de modder. Dan zit er opeens een 
lammetje in de modder. Dat vinden de scha-
pen en de varkens maar raar. ‘Ik ben een 
varkentje,’ zegt het lam. Dat is toch gek? Of 
niet? Een wit-roze verhaal over jezelf zijn.

3+  |  32 blz.  |  € 14,95
ISBN 978-94-6291-199-4

5de DRUK
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HERDRUKKEN | Hou deze succestitels op voorraad in uw winkel!
GESELECTEERD DOOR DE LEESJURY

Hou deze titels  
op voorraad  

in uw winkel!



Begoniastraat 2 a | 9810 Eke
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info@eenhoorn.be | www.eenhoorn.be

De prijs en de omvang van de nieuwe titels en herdrukken  
worden onder voorbehoud meegedeeld.
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COMMERCIËLE DIENST
Nadia Schiettecatte
+32(0)9 310 50 14
info@eenhoorn.be 

PERS EN PROMOTIE
Hannah Kruithof
hannah@eenhoorn.be


