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Wij maken kinderdromen waar

Persbericht, 3 maart 2011

‘Knoeperds van boeren en knallen van scheten …’
Een grappig en beeldrijk verhaal over een prinsesje dat het niet kan laten om onbeleefd te zijn.

Er was eens een prinsesje voor wie niets te dol was. Naast knoeperds van boeren en knallen van 
scheten, vond ze het ook nog eens heerlijk om de hele dag vieze woordjes als ‘poep’ en ‘pies’ en 
‘kak’ en ‘drol’ te zeggen. De koning en de koningin waren ten einde raad en zeiden: ‘We hebben 
dringend hulp nodig!’ Van een strenge schooljuf tot een gezellige toiletjuffrouw, allemaal 
hadden ze goede raad voor de koninklijke ouders. Maar echte hulp kwam er uiteindelijk uit 
onverwachte hoek …

‘Mijn eigen poerliewoepsprinsesje’
De poep- en piesprinses is het tweede boek van auteur Pimm van Hest. Na Rosita, een prentenboek 
over adoptie dat recht uit zijn hart én zijn eigen leven als adoptievader kwam, nu wederom een 
authentiek boek. ‘Ondertussen gaat mijn eigen prinsesje alweer naar school en zijn we regelrecht de  
vieze woordjes fase in geslingerd,’ vertelt de auteur. Om zich heen hoorde Pimm menig ouder zich 
afvragen hoe om te gaan met deze fase. Op een ludieke manier geeft De poep- en piesprinses een 
antwoord op al die vragen. De kinderen hebben de tijd van hun leven als ze hun eigen vader of moeder 
vieze woordjes horen voorlezen. En de ouders zullen aan het eind van het verhaal de nodige nuttige 
tips hebben gekregen om met deze vieze woordjes fase om te gaan. Een win-winsituatie. De kleurrijke 
en humoristische prenten van Elena Temporin maken het geheel helemaal af. Dit boek zal 
ongetwijfeld het lievelingsboek van vele kinderen én hun ouders worden!

Het boek ligt vanaf april in de boekhandel.

Technische info
Auteur: Pimm van Hest
Illustrator: Elena Temporin
Titel: De poep- en piesprinses | ISBN 978 90 448 1548 1 | Prijs: 14,95 euro
Vanaf 4 jaar | Formaat 250 x 260 mm | Uitgegeven bij Clavis Uitgeverij | www.clavisbooks.com

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal of een recensie-exemplaar:
Marketing, Pers & Promotie Clavis Uitgeverij: 
Patty de Block | patty@clavisbooks.com | tel. 020 408 40 70

http://www.clavisbooks.com/

