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Het vertederende prentenboek Papa, waar ben je? van Pimm van Hest gaat over de liefdevolle 
band tussen vader en dochter. Dolores wordt ’s ochtends wakker en wil papa wekken, maar 
hij ligt niet in zijn bed. Ze zoekt hem overal: in de badkamer, de keuken, de schuur… maar ze 

kan hem niet vinden. Hoe kan dat nou? En ze zouden nog wel samen croissantjes maken! Ze 
maakt er een heuse zoektocht van en dan… dan vindt ze hem eindelijk! Papa, waar ben je? 

met de kleurrijke tekeningen van Mylo Freeman is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
 
Foeksia zou Foeksia niet zijn als ze zichzelf niet weer eens heerlijk in de nesten zou werken! 

Wat er fout kan gaan, gaat er fout bij haar, maar dat is nou net wat haar zo leuk maakt! Dit 
keer hebben ze op haar heksenschool een nieuwe spreuk, een verdwijnspreuk. De kleine 

heksjes krijgen wat steentjes om mee te oefenen. Maar steentjes wegtoveren, dat vindt 
Foeksia maar saai. Zij wil iets spannenders! Samen met haar beste vriendin gaat ze naar 
buiten om iets groters uit te zoeken. Ze concentreert zich en gebruikt de verdwijnspreuk, maar 

als ze weer naar binnen willen, is de hele school weg! Hoe kan dat nou? Foeksia en de 
mislukte toverspreuk is een hilarisch verhaal met leuke, kleurrijke illustraties voor kinderen 

vanaf een jaar of 4. 
 
Munkel Trog is een reus. Nou ja, reus... eigenlijk is hij gewoon te klein om een reus te zijn. 

Hij woont met alle reuzen op de Bulderberg, maar door zijn lengte vinden de anderen hem een 
beetje mislukt en luistert niemand naar hem. Ze zouden vast wel naar hem luisteren als hij een 

Wonderezel had! Maar waar haalt een mini-reus zo snel een Wonderezel vandaan? Munkel 
Trog en de Wonderezel is een enorm grappig verhaal met tekeningen van Georgien Overwater 
die het nog grappiger maken! Vanaf 7 jaar. 
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