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Recent verschenen
Verboden Vrienden

(vanaf ong.11 jaar):

door Natalie F. Boekhorst.

ISBN 978-94-92020-16-1

In het jaar 998 NVA (Na Verwoesting Aarde), regeren Sy
met harde hand over elf bewoonde planeten. Mensen die
zich niet aan de regels houden, worden gehersenspoeld en
als Ongehoorzamen naar de voormalige Aarde gestuurd.
Een toekomst heeft ze niet meer, een verleden ook niet.
Ze weet dat ze Joset heet en is geboren op de planeet
Kosna. Dat is alles.
'Verboden Vrienden' is het tweede deel van de Joset
trilogie. Lees meer

'... het verhaal is vlot leesbaar en elk meisje zal zich graag met de moedige
Joset identificeren. Het einde doet verlangen naar het vervolgdeel.'
- Nbd / Biblion over deel 1: Verboden Boeken

'... een spannend en ontroerend verhaal over macht en vrijheid'
- mevrouw J. Dulos, griffeljurylid en jeugdbibliothecaris, bibliotheek Arnhem

Eerder verschenen bij Nieuwe Druk

Verboden Boeken

Guus groeit groter

Natalie F. Boekhorst
ISBN: 978-94-92020-10-9 | 196 paginas
Genre: Young Adults
Prijs: € 16,50

Ron Jansen
ISBN: 978-94-92020-12-3 | 104 paginas
Genre: voorleesverhalen (vanaf 5 jaar)
Prijs: € 14,50

'Verboden Boeken' is het eerste deel van
de Joset Trilogie.
In het jaar 2116 verwoest een enorme
tsunami de Aarde. De overlevenden
vestigen zich op de planeet Kosna en
beginnen een nieuwe jaartelling: NVA (Na
Verwoesting Aarde). In het jaar 997 NVA
leven de mensen verspreid over elf
planeten. De nieuwe machthebbers (Sy)
regeren met harde hand over hen. Er
heersen vastgestelde regels en een eigen
mening wordt niet geaccepteerd.
Lees meer

'Guus groeit groter' is het derde boek van
de Gelderse auteur Ron Jansen.
Hoe kan het dat brood voor de eendjes
hetzelfde smaakt als brood voor de mensen?
Waarom heten eendjes eigenlijk eendjes,
terwijl ze ook vaak met zijn tweetjes zijn?
Waarom zegt mama dat zijn schoenen te klein
zijn geworden, schoenen kunnen toch niet
kleiner groeien?

Lees meer

Meer jeugdboeken bij Nieuwe Druk
Alle boeken zijn vanzelfsprekend rechtstreeks via het CB te bestellen.

Leren lezen

muis joep en het
goud!
Natalie F. Boekhorst
ISBN 978-94-92020-04-8

Volgens juf Annette,
leerkracht groep 3:
'...een spannend
verhaal op beginnend
leesniveau, met
prachtige tekeningen.
Absoluut een aanrader
en aanvulling op het

Voorleesboek
vanaf ca.5 jaar

Kinderboek
vanaf 9 jaar

Gewoon Guus

Mijn vriend Titus

Ron Jansen
ISBN 978-94-91409-20-2

Ron Jansen
ISBN 978-94-91409-02-8

NBD/Biblion over
'Gewoon Guus': 'De
auteur weet vol humor
precies raak neer te
zetten hoe volwassenen
en kinderen soms langs
elkaar heen praten. Dat
levert warme
verhaaltjes op, die voor

'Met geld kun je alleen
iets kopen' zegt mijn
vriend Titus altijd. Dat
snap ik ook wel, maar
hij schijnt er nog meer
mee te bedoelen. Maar
eerlijk gezegd weet ik
niet wat. Zo zegt en
doet hij wel meer

eerdere leesaanbod
voor deze doelgroep!'
De tekst is geschreven
op rijm. Ook het tellen
tot tien komt aan bod.
Lees meer

de voorlezers minstens
zo leuk zijn als voor de
kinderen'.
Verwacht ( nov. 2015)
Het tweede deel van

'Gewoon Guus'

dingen die ik niet
begrijp en toch is hij
mijn allerbeste vriend.
Tenminste,
dat dacht ik.
Lees meer

Lees meer

Uitgeverij Nieuwe Druk is opgericht in 2011 en beschikt reeds over een
indrukwekkend fonds. Alle boeken zijn vanzelfsprekend rechtstreeks via het CB
te bestellen of via onze uitgeverij
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