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OMSCHRIJVING
Een nieuwe superheld is opgestaan
Plasman hoort dan wel bij het selecte groepje
superhelden die de stad veilig houden, maar hij voelt
zich absoluut geen held. Zijn enige superkracht is dat
hij vaak, veel en ver kan plassen. Nooit wordt er een
beroep op hem gedaan. Tot op een dag de
verschrikkelijke sneeuwman in de stad verschijnt en
alle andere superhelden ziek, zwak en misselijk zijn
(of van hun ouders eerst hun bord leeg moeten eten).
Uiteindelijk raapt Plasman al zijn moed bijeen en
gaat hij het monster te lijf. En dan blijkt zijn
superkracht lang niet zo nutteloos te zijn als hij
dacht!

Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is
trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele
vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben
weggeeft - en later nog meer - vinden ze hem aardig
en merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te
hebben dan om de mooiste te zijn!

Hilarisch verhaal dat de klassieke sprookjes op hun
kop zet. Geïllustreerd door een veelbelovende
nieuwe illustrator. Vanaf 5 jaar. De Grote Wolf had
veel vrienden en deed geen vlieg kwaad. Maar de
dag dat hij Grootmoeder een bezoekje bracht,
veranderde alles. Grootmoeder en hij zaten gezellig
te praten, toen de deurbel luid rinkelde.
Grootmoeder schrok en viel in de muil van de Grote
Wolf. De Grote Wolf was radeloos en vermomde zich
als Grootmoeder. Door een ongelukje kwam ook
Roodkapje in zijn muil terecht. Uit schrik voor de
jager verstopte de Grote Wolf zich bij de zeven
geitjes en de drie biggetjes...

Als de kleine mol op een dag zijn kop boven de grond
steekt, gebeurt het: het is rond en bruin en ziet er
een beetje uit als een worst en het komt precies op
zijn kop terecht. Mol gaat op zoek naar de dader.

In het land van de grote woordfabriek kosten
woorden handenvol geld. Mensen zijn er dan ook
zuinig op. Arme mensen zoeken in vuilnisbakken
naar weggegooide woorden. Op sommige zonnige
dagen dwarrelen er echter woorden door de lucht.
Florian heeft er drie gevangen met zijn vlindernetje:
kersenrood, pannenlapje, stoelendans. Drie
woorden die hij tegen Siebelle wil zeggen. Rijke
Oscar probeert haar in te palmen met een mond vol
dure woorden. Wat zal Siebelle van Florians
woorden vinden?
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