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Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage
wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwartwit. Vanaf ca. 9 jaar.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een
gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
In een vervallen gebouw komen drie meisjes bij bewustzijn. Eén van hen mag het huis niet levend verlaten. En ze moeten zelf kiezen wie... Bloedstollend!

De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes
en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator Mussolini. De broers Luca en Berio werken als trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze verloren hun moeder in
de oorlog en wonen nu bij goochelaar Veronica. Dan komt de jonge fotografe Yuna in hun leven en verandert alles. Vanaf ca. 13 jaar.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en
zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
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