Mijn superleuke zoekboek
Je komt ogen tekort. Ga een dagje mee
naar school, de boerderij, het circus en
het kasteel, of neem lekker even vakantie.
(Deltas, €10,95, vanaf 4 jaar)

Speel- & doeboek dinosauriërs
Ontdek alles over dinosauriërs en
de prehistorie. Maak dinotekeningen,
vlucht voor roofdieren, red de dinosauruseieren en andere spelletjes.
Met stickers.
(Veltman, €8, 4-12 jaar)
Finding Dory vakantieboek
Zwem mee met Dory en ga puzzelen,
tekenen, knutselen. Met vijf ‘vintastische’ strips, spetterende spelletjes
in de zee en veel stickers.
(Big Balloon, €6,95, vanaf 6 jaar)

Avontuur
In de auto van
vader Wilco komen
De Hongerspelen
bijna letterlijk
tot leven.

minder emotioneel? Greens Paper
Towns, over een speurtocht naar
een verdwenen buurmeisje, wordt
spannend voorgelezen door radiodj Sander de Heer.

Sjlissen
Voor wie met jongere kinderen
reist, zijn de Dummie de Mummie-boeken, gelezen door schrijfster Tosca Menten, wellicht wat.
Kunnen we eindelijk horen hoe
Dummie sjlist. Maashi!
Waarom is water nat? Wie is
God? Deze en nog 98 vragen worden door Klokhuis-presentatoren
Nienke en Bart behandeld in Grote

NL

vragen van kleine mensen. De antwoorden komen van experts als
Sir David Attenborough en Gordon
Ramsay. Wedden dat pa en ma er
ook iets van opsteken?
Dan zijn er nog allerlei boekenhoorspelen, zowel de originele
versies als de hedendaagse, zoals
Heer Bommel en Tom Poes en
de Annie M.G-musical Heerlijk
duurt het langst. Ook De gorgels
van Jochem Myjer is er in luisterversie. Gelezen door de adhdcabaretier zelf. Of papa dan nog
steeds zo rustig rijdt... ■
Prijzen: van 15 tot 40 euro.

Op de achterbank
Analoog-digitaal telefoonspelletjesboek. Apen uit de Eiffeltoren tikken
met je smartphone, raadsels oplossen en een app met vijf augmented
reality-games. (Snor, €12,95, pocket
€3, vanaf 6 jaar)

Kidsweek vakantieboek
Puzzels, raadsels, strips, survivaltips,
recepten en vakantieverhalen van
Jacques Vriens, Janneke Schotveld,
Tosca Menten en Arend van Dam.
(Van Holkema & Warendorf,
€9, vanaf 7 jaar)
Young Scientist vakantieboek
Waarom hebben de Grieken andere
letters? De leukste weetjes, raadsels
en puzzels over populaire vakantiebestemmingen.
(Veenmedia, €12,50, 8-12 jaar)

Meiden zomerboek
Bomvol mode, beauty, funny quizzen,
puzzels en alles over de sterren.
(Z-Press Junior Media, €6, 10-13 jaar)
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