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Thrillerkoning

Rob heeft het allemaal goed voor elkaar: gelukkig getrouwd, dito kinderen, z’n leven op de rit. Maar als jeugdvriend Edwin opduikt, komt daar verandering in… René Appel
kunnen we met recht de koning van de Nederlandse psychologische thriller noemen. En dat al 25 jaar. Zijn nieuwste boek bevat de goed uitgewerkte personages en de listige
plot die we gewend zijn, plus een flinke dosis spanning.

De kortste nacht, René Appel, € 19,99, Ambo | Anthos
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3x Sint & Piet

* Twee vriendjes willen zich als Piet verkleden. De een is wit, de ander bruin – in welke kleur moeten ze zich nu schminken? Ze proberen allerlei kleuren, en niet alleen op hun
gezicht. Robert Vuijsje, bekend van de roman Alleen maar nette mensen, gaat met zijn eerste prentenboek de pietendiscussie niet uit de weg.

Alleen maar stoute kinderen, Robert Vuijsje & Heleen Brulot, € 13,99, Leopold

*Pieten moeten natuurlijk het dak op, maar wat als je als Piet hoogtevrees hebt? Dan moet je oefenen van Sinterklaas. En dus begint het hoogtevreespietje op het hondenhok
en gaat hij steeds een stapje hoger…

Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje, Youp van ‘t Hek & Marije Tolman, € 10,95, Leopold

* Als Sinterklaas op vakantie gaat, lopen de klusjes van de Pieten in de soep. Alleen de Regenboogpieten – inderdaad: in allerlei kleuren – kunnen nog helpen.

De Pieten maken het bont, Pimm van Hest & Nynke Talsma, € 14,95, Clavis

 

Op avontuur

Kleine Potvis vindt zichzelf groot genoeg om op avontuur te gaan. Steeds dieper gaat hij de zee in, langs dieren van allerlei pluimage. Hartstikke spannend, maar ook een
beetje gevaarlijk. Want de zee is nog véél grote dan Kleine Potvis. Lief prentenboek met een duidelijke boodschap en prachtige illustraties.

Grote Kleine Potvis, Mariken Jongman & Yoko Heiligers, € 14,95, Uitgeverij Marmer
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