
Recensies Bol.com

Een ECHTE aanrader

10 maart 2013 | Door: StephanieF | 40-49 jaar | Eindhoven

In dit verhaal, waarin “Splinter en Zorro” hun geur kwijtraken, neemt “vertrouwen” een grote 
plaats is. Op een hele leuke ,speelse en luchtige wijze wordt dit thema vormgegeven. (Een 
welkome aanvulling op de ontwikkeling van mijn kinderen).

Na een keer het verhaal gehoord te hebben leven mijn kinderen helemaal enthousiast mee en 
staan de vingertjes paraat wanneer er een pagina volgt met een “wrijf en ruik” verrassing. 
Grappige woordjes worden veelvuldig herhaald maar ook gedurende de dag hebben ze nog 
volop plezier met het imiteren van het lieve hondje “Splinter”.

Het boek heeft unieke vrolijk illustraties en is heel fris, hedendaags en origineel van stijl.

Als moeder van 2 jonge kinderen zeg ik “een verrijking voor je kind”

Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

- - - - - -

mooi prentenboek met geurtjes

3 januari 2013 | Door: flotol | 30-39 jaar 

Weer een mooi prentenboek van Pimm van Hest, weer met prachtige illustraties, deze keer 
van Lonneke Leever. En met echte geurtjes! Mijn twee zoontjes van bijna 4 en 6 jaar oud zijn 
helemaal enthousiast. Wat ze erg intrigerend vinden is het stukje dat Zorro de wasmachine in 
gaat, "net als mijn knuffel soms he mama?". Vooral de pagina's met de geurtjes vinden ze heel 
leuk, ze hangen dan letterlijk met hun neus in het boek onder luid geroep van "bah!", en "eeh, 
lekker!". Kortom, een aanwinst voor de boekenkast en een echte aanrader als je een bijzonder 
boek kado wil doen!

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig



UNIEK Prentenboek!!

24 december 2012 | Door: Teun35 | 30-39 jaar | Eindhoven

Hier word je blij van: een totaal UNIEK prentenboek.
Een heerlijk, voor velen herkenbaar en toch vooral origineel verhaal over een hondje en een 
knuffel die hun geur kwijtraken: vlot geschreven met leuke taalvondsten en humor!
Vanaf de allereerste bladzijde zit je meteen in het verhaal door de bijzondere prenten die 
volledig van karton zijn gemaakt. Alsof je samen met je kind door een kijkdoos kijkt: 
spannend en dichtbij!! Complimenten aan de illustratrice.
Als je dan toch al met je neus in het boek zit is het helemaal áf dat er een aantal geurtjes op de 
pagina's zijn aangebracht: als dat op één boek van toepassing is dan wel bij dit leuke 
geurspeurtochtverhaal!
Onze dochter duikt in het boek en zit er helemaal in & ikzelf word óók érg blij van zo een 
onvergelijkbaar verrassend en mooi prentenboek.
Alles valt bij dit boek op z'n plaats: het verhaal, de prenten (die een kunstwerkje op zich zijn), 
de mooie kleuren, de geurtjes, de speelse zetting van de tekst én het dankwoord tot slot waar 
we kennis mogen maken met de échte Splinter en Zorro.
Ik hoop met deze recensie bijgedragen te hebben aan het feit dat dit prentenboek een moderne 
klassieker mag worden en dat Pimm van Hest en Lonneke Leever nog meer van dit soort 
bijzondere prentenboeken mogen maken.

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig, origineel, mét geurtjes, 4d

- - - - - -

Schitterend Prentenboek

22 december 2012 | Door: Boekliefhebber35 

De zorg waarmee dit boek gemaakt is, straalt er van alle kanten af:
De schitterend afgewerkte drie-dimensionale prenten, het ontwapende en goed-geschreven 
verhaal, de mooie belettering en natuurlijk niet te vergeten de toevoeging van de geurtjes.

Dit boek heeft alles in zich om een klassieker te worden.
De enige belangrijke reden om dit te geloven is natuurlijk de reactie van mijn dochter: 'lees je 
weer dat boek met die hondjes, die vind ik zo grappig en lief'.

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig, geurig



Aanrader, superleuk boek

20 december 2012 | Door: CorneliaGJ | 40-49 jaar | Brabant

Superleuk boek. Herkenbaar thema, leuk geschreven, mooie illustraties, met een aantal 
luchtjes. Wat wil je nog meer?! Leuk om naar te luisteren maar ook leuk om voor te lezen. 
Kortom een aanrader.

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig, Spannend

- - - - - -

Een heerlijk boek

18 december 2012 | Door: Margootje | 40-49 jaar | Mechelen

Heb het aan mijn dochters voorgelezen en die vonden het helemaal geweldig.
De tekst is speels, lekker vlot en erg grappig.
De illustraties zijn werkelijk bijzonder en m.i. uniek.
geweldige combinatie de auteur en illustrator, ik hoop dat er meerdere boeken van hun samen 
zullen volgen. Van mij mag dit boek de pluim van de maand winnen.

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig, unieke illustraties

- - - - - -

Bijzonder!

18 december 2012 | Door: frankencoby | 60-69 jaar | Rosmalen

Dit is met recht een heel bijzonder boekwerkje. Uniek idee, prachtige lay-out en dito tekst en 
illustraties. Een echter aanrader!

Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig


