
LAPPA® Little – meertalige, interactieve prentenboeken 0-3 jaar 
 
ISBN   Nederlands (NL) 
9789492731869 LAPPA Little - de boerderij 
9789492731906 LAPPA Little - de dokter 
9789492731937 LAPPA Little - een gewone dag 
9789464720013 LAPPA Little – de vier seizoenen 
9789464720037 LAPPA Little – de dierentuin 
9789464720051 LAPPA Little – gevoelens 
 
ISBN   Nederlands-Pools (NL-PO) 
9789492731876 LAPPA Little - de boerderij - gospodarstwo rolne 
9789492731913 LAPPA Little - de dokter - lekarz 
9789492731944 LAPPA Little - een gewone dag - zwykły dzień 
 
ISBN   Nederlands-Turks (NL-TU) 
9789492731883  LAPPA Little - de boerderij - çiftlik 
9789492731920 LAPPA Little - de dokter - doktor 
9789492731951 LAPPA Little - een gewone dag - normal bir gün 
 
ISBN   Arabisch – Nederlands (AR-NL)  
pre-order, leverbaar vanaf eind februari 2023 
9789464720020 LAPPA Little – de vier seizoenen 
9789464720044 LAPPA Little – de dierentuin 

 

LAPPA® – meertalige, interactieve prentenboeken 3-6 jaar 
 
ISBN   Nederlands (NL) 
9789492731043 Lappa 
9789492731012 Lappa is jarig 
9789492731029 Lappa op de boerderij 
9789492731036 Lappa in de dierentuin 
9789492731005 Lappa en de maan 
9789492731050 Lappa bij de dokter 
9789492731067 Lappa is verdrietig 
9789492731074 Lappa krijgt een tuintje 
9789492731364 Lappa doet boodschappen 
9789492731371 Lappa en zijn vriendjes 
9789492731517 Hup Lappa! 
9789492731395 Lappa en Kai 
9789492731609 Lappa is Lappa 
9789492731661 PIEP (brandweer) 
9789492731128 Lappa kleurt de stad 
9789492731753 Lappa gaat kamperen nieuw 
9789492731241 Lappa wordt kampioen 
9789492731852 Lappa redt een zeehond op Terschelling nieuw 
9789464720006 Het sneeuwt Lappa! nieuw 
9789492731904 Dag lieve opa 
 
ISBN   Nederlands-Pools (NL-PO) 
9789492731630 Lappa – Lappa 
9789492731111 Lappa is jarig – Lappa ma urodziny 
9789492731135 Lappa in de dierentuin – Lappa w zoo 
9789492731555 Lappa en de maan – Lappa i księżyc 



9789492731548 Lappa bij de dokter – Lappa u lekarza 
9789492731159 Lappa is verdrietig - Lappa jest smutny 
9789492731180 Lappa krijgt een tuintje - Lappa w ogródku 
9789492731098 Lappa en zijn vriendjes – Lappa i przyjaciele 
9789492731593 Hup Lappa – Hop, Lappo! 
9789492731418 Lappa en Kai – Lappa i Kai 
9789492731081 Lappa is Lappa – Lappa to Lappa 
9789492731654 PIEP – PiiP (brandweer) 
9789492731692 Lappa kleurt de stad – Lappa koloruje miasto 
9789492731746 Lappa gaat kamperen – Lappa jedzie pod namiot nieuw 
9789492731722 Lappa wordt kampioen – Lappa zostaje mistrzem 
 
ISBN   Nederlands-Turks (NL-TU) 
9789492731586 Lappa – Lappa 
9789492731104 Lappa is jarig – Lappa’nın doğum günü 
9789492731142 Lappa in de dierentuin – Lappa hayvanat bahçesinde 
9789492731531 Lappa en de maan – Lappa ve aydede 
9789492731562 Lappa bij de dokter – Lappa doktorda 
9789492731166 Lappa is verdrietig – Lappa çok üzgün 
9789492731197 Lappa krijgt een tuintje – Lappa’nın bahçesi 
9789492731524 Lappa en zijn vriendjes – Lappa ve arkadaşları 
9789492731258 Hup Lappa! – Haydi Lappa! 
9789492731425 Lappa en kai – Lappa ve Kai 
9789492731616 Lappa is Lappa – Lappa, Lappa ‘dir 
9789492731890 Lappa kleurt de stad – Lappa şehri boyuyor nieuw 
 
ISBN   Arabisch (AR) 
9789492731623 Lappa en de maan 
 
ISBN   Nederlands-Oekraïens (NL-UA) herziene versie 
9789492731968 Lappa in de dierentuin 
9789492731186 Lappa is verdrietig 
9789492731982 Lappa en zijn vriendjes  
9789492731999 Lappa kleurt de stad 
9789492731975 Lappa wordt kampioen 
 
ISBN   Nederlands-Russisch (NL-RU) 
9789492731821 Lappa  is verdrietig 
9789492731838 Lappa en zijn vriendjes  
9789492731845 Lappa kleurt de stad 
 
ISBN   Nederlands-Somalisch (NL-SO) 
9789492731715 Lappa in de dierentuin – Booffi wuxuu joogaa beerta xayawaanka 
9789492731678 PIEP – BiiB (brandweer) 
9789492731685 Lappa kleurt de stad – Booffii wuxuu midab u yeelay magaalada 
9789492731760 Lappa gaat kamperen – Booffi wuxuu tagayaa dalxiis kaam nieuw 
9789492731739 Lappa wordt kampioen – Booffi wuxuu noqday horyaal 
 
ISBN   Nederlands-Hindi (NL-HI) 

9789492731708 Lappa kleurt de stad –  लापा ने शहर को रंग दिया  
 
ISBN   Engels (UK) 
9789492731449 Lappa goes shopping 
 



ISBN   Nederlands-Engels (NL-UK) 
9789492731494 Lappa in de dierentuin – Lappa at the zoo 
9789492731500 Lappa bij de dokter – Lappa goes to the doctor 
 
ISBN   Nederlands-Spaans (NL-SP) 
9789492731647  Lappa in de dierentuin – Lappa en el zoo 
 
ISBN   Duits - Nederlands (DU-NL) 
9789492731432 Lappa im Zoo - Lappa in de dierentuin 
 
 
Japans/Engels (JP-UK) 

 ボフィーのおたんじょうび - Boffy’s birthday      Op voorraad 

 
Chinees (CH) – 10 volledig Chinese LAPPA prentenboeken (3-6 jr.) eentalig 
Deel 1 t/m 10 in vereenvoudigd Chinees.  
Gebundeld met een bedrukte LAPPA sleeve er omheen. 
 
Set van 10 delen € 99,95 - hardcover, gebonden, geen verzendkosten. 
Set van 10 delen € 65,-- - softcover, gelijmd gebonden, geen verzendkosten 
 
Nieuwe talen- en talencombinaties zijn te bestellen vanaf 50 stuks 
 
 
Knuffel LAPPA®  
LAPPA® Knuffel van 100% katoen en zachte T-shirtstof. 
- De vulling is van anti-allergisch en moeilijk ontvlambaar materiaal. 
- CE Keurmerk. 
- Het handgehaakte sjaaltje is grijs, geel of Terschelling kleuren. 
- Merklabel LAPPA® 
- Lengte ca. 26 cm, oren 9 cm. 
- Wasbaar: handwas max. 30 graden, niet centrifugeren 
 
Los per stuk -  € 13,95 incl. verzendkosten 
In combi met een LAPPA prentenboek per stuk - € 7,95 

 
 
  



De volgende titels zijn op dit moment alleen te bestellen vanaf 25 stuks: 
 
Spaans (SP) 
Lappa en el zoo (Lappa in de dierentuin) 
 
Frans (FR) 
Lappa à la ferme (Lappa op de boerderij)  
  
Italiaans (IT) 
Lappa nella fattoria (Lappa op de boerderij) 


