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De kronieken van Finn

De laatstevuurtorenwachter
Geert Klaasen

MET ILLUSTRATIES VAN

Harmen van Straaten
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Finns leven staat op zijn kop wanneer hij onverwachts 
ontwaakt in Dromenland, het wonderlijke rijk van 
koning Edelbertus de Elastische. Niet alleen ontmoet hij 
er de gemene baron du Pompelzoen en de mysterieuze 
Zandman, maar ook een rasechte middelleeuw en 
de betoverende prinses Lisa. Hij tuimelt van het ene 
avontuur in het andere, tot hij ontdekt dat er sterrenstof 
gestolen wordt – en zonder sterrenstof kan Dromenland 
niet blijven bestaan. Overdag is Finn het slachtoffer van 
pesterijen, maar ’s nachts wordt hij plots gebombardeerd 
tot held. Omdat Finn kan pendelen tussen de werelden, 
is hij de enige die beide nog kan redden…

Geert Klaasen is huisarts in Ravels. Daarnaast is hij 
ook een fervent reiziger, lezer en schrijver. Bij Infodok 
verscheen eerder De zilveren raaf. Met die roman won 
hij de Zoute Zoen, de prijs voor het beste jeugdboek.

 Geert K
laasen    
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Vanaf 12 maanden
18 AUGUSTUS 2020

Kalender met spiraalband
ca. 56 blz.

21,5 x 31 cm    
€ 19,99

NUR 271
ISBN 978 90 5908 994 5

over Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout woont vandaag met haar gezin in Los 
Angeles, waar ze samenspeelboeken voor gezinnen bedenkt en 
ontwikkelt. Meestal met een kind op, tussen of onder haar benen. 
Na de succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en ouders 
kwalitatief laat samenspelen, waagt ze zich ook aan speeltips 
voor baby’s, peuters en ouders.

over Monique Melotte
Monique Melotte is drie keer moeder en negen keer oma. En 
wordt achter haar rug ook weleens de babyfluisteraar genoemd. 
Al meer dan dertig jaar geeft ze workshops en trainingen rond 
beweging en opvoeding, vaak voor baby’s en peuters. 

over Eva Mouton
Eva Mouton studeerde in 2009 af in de richting Beeldende 
Kunsten aan Sint-Lucas in Gent. Sindsdien werkt ze als freelance-
illustrator. Op (bijna) alles wat ze tegenkomt zet ze een tekening. 
Je kent haar wellicht van de wekelijkse getekende column ‘Eva’s 
gedacht’ voor De Standaard. 

IN DEZE REEKS
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Dertig-seconden-spelletjes voor jou en je peuter 
in handig kalenderformaat

» Met illustraties van Eva Mouton
» Dertig-seconden-spelletjes waar je peuter 

blij van wordt, en jij ook

Dit boek is de opvolger van het supersuccesvolle Hey baby – van nul tot 

één jaar. Deze keer serveren de auteurs veertig dertig-seconden-spelletjes 

voor jou en je peuter. Om even contact te leggen tijdens een drukke dag, 

een momentje jij-en-ik in te lassen. Blaas je kind na zijn bad droog met een 

blaasmassage, laat hem als een acrobaat van je schouders tuimelen of zwier 

hem schaterend door de lucht. Blader door de korte spelideetjes en geef ze 

een plekje in jullie vaste routine. 

Hey baby 2: van één tot twee jaar
Laura Van Bouchout en Monique Melotte
met illustraties van Eva Mouton

Hey baby – van nul tot één jaar  
978 90 5908 838 2  

€ 19,99
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Er wordt veel over gefluisterd. Over beloofd. Over gewaarschuwd. Maar 

slechts één ding is zeker: het eerste jaar met je baby wordt uniek. Deze 

kunstige kalender biedt elke week een nieuw spelletje om je kersverse baby 

beter te leren kennen. Om samen een band op te bouwen. Zonder bakken 

materiaal. Gewoon vel op vel. Oog in oog. En met zin voor humor. Hang hem 

in de babykamer, neem hem mee op vakantie. Geef hem mee met de babysit. 

Prikkel je baby’s zintuigen en lijfje. En leer in alle chaos nog meer van elkaar 

genieten. 

Vanaf 0 maanden
REEDS BESCHIKBAAR

Kalender met spiraalband
56 blz.

21,5 x 31 cm  
€ 19,99 

NUR 271
ISBN 978 90 5908 838 2

Reeds 11.000 exemplaren verkocht!
Vijfde druk

» Kalender met 52 speel- en knuffeltips 
waar je baby blij van wordt (en jij ook)  

» Ideaal geboortegeschenk
» Met illustraties van Eva Mouton

Hey baby: van nul tot één jaar
Laura Van Bouchout en Monique Melotte
met illustraties van Eva Mouton
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Vanaf 3 jaar
30 JUNI 2020

Hardcover met 
magnetische pagina’s

12 blz.
23,8 x 31,8 cm    

€ 17,99 
NUR 223

ISBN 978 90 02 27084 0

Speelboek met magnetische pagina’s

» Met 45 magneten en vraagjes 
» Met handige enveloppe om de magneten 

te bewaren 
» Leer nieuwe transportmiddelen kennen

Overal om je heen zie je voertuigen: te land, ter zee en in de lucht, en zelfs 

onder de grond. Ze brengen ons ergens naartoe of ze helpen ons door 

de aarde te bewerken of door spullen te vervoeren. Neem een kijkje in 

dit magneetboek en ontdek de verschillende omgevingen. Weet jij welk 

voertuig waar thuishoort? Plaats de magneetjes op de juiste plek. Of doe 

eens gek en laat een auto over water rijden. 

Mijn voertuigen magneetboek
Anne-Sophie Baumann en Hélène Convert 

een supersonisch vliegtuig

Machines en  voertuigen

een parapente

een helikopter

een lijnvliegtuig

een zeppelin

een zweefvliegtuig

een sportvliegtuig

een blus-
vliegtuig

een luchtballon

een Arianeraket

een ULM-vliegtuig

een Sojoezraket

een drone

een vrachtwagen die auto’s vervoert 

een autobus

een caravan
een auto

een vrachtwagen 
die hout vervoert

een camper 
een tractor

een bestelwagen 
die vis vervoert

een maaidorser

een bestelwagen 
met ijsjes  een motor 

    met zijspan

een motorfiets

een span

een fiets

train

Voertuigen op wielen

Voertuigen die vliegen

Boven en onder de grond
Met hun graafarmen en hun grote wielen of rupsbanden kunnen sommige voertuigen heel veel aarde verplaatsen. Hun werkwijze lijkt op die van grote insecten!

Andere machines graven dan weer gangen, als een enorme mol. Wat een kracht…Geef jij de bulldozers en de kiepwagen een plekje? Welke voertuigen kunnen er nog op en onder de grond?
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Vanaf 5 jaar
2 JUNI 2020

Kartonboek met 
verschuifbaar 
vergrootglas

22 blz.
23,7 x 32 cm  

€ 16,99
NUR 223, 228

ISBN 978 90 02 27019 2

Binnengluren bij dino’s

Ben je klaar voor een dino graafavontuur?

Laat de Ross Geller* in jezelf los tijdens dit prehistorische avontuur! 

Beweeg met je vergrootglas en ga op zoek naar fossielen van de 

indrukwekkendste dinosaurussen die ooit leefden op onze planeet!

*Ross Geller is een van de Friends-vrienden die paleontoloog van beroep is. 

Of zoals Joey zijn beroep zou omschrijven ‘dinosauriërs’, wat uiteraard geen 

job is, maar een uitgestorven diersoort waarover je in dit boek alles leert.

Groot gluurboek:   
dinosauriërs
Camilla de la Bedoyère, 
met illustraties van Donough O’Malley

» Met verschuifbaar vergrootglas in karton
» Ideaal voor kleine ontdekkers

9 7 8 9 0 0 2 2 7 0 1 9 2Hier woon ik 
978 90 02 27018 5        

€ 16,99

MEER GLUURPRET
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In dit boek woont een meisje. Haar mama is operazangers en haar papa 

is beeldhouwer. Zij wordt als ze groot is een beroemde kunstenares. 

Maar al van kinds af aan heeft ze een geheim…

Ontdek het geheim in dit boek en vertel het aan niemand verder.

Psssst… wil jij een geheim weten?

» Nieuw werk van topillustratrice 
Fatinha Ramos 

» Over omgaan met moeilijke 
momenten

Het geheim van Kiki
Fatinha Ramos

Vanaf 4 jaar
22 JUNI 2020
Prentenboek

24 blz.
24 x 30 cm      

€ 16,99
NUR 274

ISBN 978 90 02 27122 9    

Ik ben heel veel liefde
978 90 5908 823 8  

€ 16,99

De vogel in mijn haar
978 90 5908 822 1  

€ 17,99

MEER VAN FATINHA RAMOS  

Fatinha Ramos 
Fatinha Ramos is een Antwerpse illustratrice met Portugese 
roots. Ze is een grote madam. Misschien niet letterlijk, maar 
haar tekentalent is dat zeker wel. Haar illustraties zijn immers 
wereldwijd bekend. Ze is altijd goedlachs en haar tekeningen 
komen vanuit haar hart.
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» Poëtisch verhaal over de schoonheid van de natuur
» Prachtige illustraties

Hoe maak je een vogel?
Meg McKinlay (vertaling Edward van de Vendel), 
met illustraties van Matt Ottley

Dit boek is geschreven door prijsbeest Meg McKinlay en gevierd 

illustrator Matt Ottley. Samen leverden ze een rijk, emotioneel en 

visueel prachtig prentenboek af. In Hoe maak je een vogel? leer je hoe 

kleine dingen in combinatie met een vleug(elt)je verbeelding en goeie 

moed kunnen veranderen in iets magisch.

Meg McKinlay
Meg McKinlay groeide op in Bendigo, Victoria, in een boekminnend, 
TV- en autoloos gezin. Voor ze schrijfster werd, werkte ze als 
zweminstructrice, gids, vertaler en leerkracht. Ze behaalde een 
doctoraat in Japanse literatuur aan de University of Western 
Australia waar ze les gaf over Australische literatuur, Japans en 
creatief schrijven. Nu woont ze met haar gezin nabij de oceaan in 
Fremantle en leeft ze tussen de boeken.

Matt Ottley 
Matt Ottley is een van meest populaire Australische illustratoren. 
Hij woont er samen met zijn partner in een vredige kleine cottage 
op een met regenwoud omringde berg. Naast illustrator is hij ook 
componist en in vervlogen tijden was hij ook flamenco gitarist, olé.

 
Vanaf 4 jaar

10 JULI 2020
Prentenboek

32 blz.
24,5 x 27 cm  

€ 16,99
NUR 281

ISBN 978 90 02 27085 7

9 7 8 9 0 0 2 2 7 0 8 5 7

Verbeelding leidt tot iets magisch
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Vanaf 5 jaar
30 AUGUSTUS 2020

Zoekboek
48 blz.

25,6 x 31 cm      
€ 19,99

NUR 212, 228
ISBN 978 90 02 26944 8

Urenlang speel- en zoekplezier 
voor de jongste schildknapen!

Pak je vergrootglas en trek ten strijde in dit historische zoekavontuur! 

Leer alles over het leven in een middeleeuws kasteel aan de hand van 

meer dan 200 kleine details. Reis terug naar de middeleeuwen en ontdek 

hoe boeren, rechters, koningen en kasteelheren leefden. Leer hoe je een 

ridder wordt, ontrafel de geheimen van magie en geneeskunde, probeer 

de vochtige en donkere kerkers te vermijden en verken de gedetailleerde 

kasteeltekeningen.

Kasteelzoekboek
David Long

» Urenlang zoekplezier
» Spelend leren
» Met vergrootglas om zelfs 

de kleinste details te zien

Egypte uitvergroot 
978 90 5908 944 0      

€ 19,99

IN DEZE REEKS

David Long
David Long is journalist voor de Sunday Times in Groot-Brittannië. 
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De ouders van Oscar zijn pas uit elkaar. Oscar is best trots op zijn nieuwe 

kamer bij papa. Maar hij mist mama. Daarom spreekt hij elke avond met haar 

af in Wonderland. In die fantasiewereld vol herinneringen beleeft Oscar een 

knotsgek avontuur. 

Wanneer ouders uit elkaar gaan, zijn ook de gevolgen voor kinderen niet te 

onderschatten. Daarom is het zo belangrijk om dit onderwerp met hen te 

bespreken en te luisteren naar de vragen waar zij mee zitten. 

Afspraak in Wonderland vertelt het verhaal van Oscar die zijn weg zoekt in de 

nieuwe situatie. Daarnaast is er een uitgebreid informatief luik waarin vragen 

van kinderen centraal staan. Is het mijn schuld? Ziet mama of papa mij niet 

meer graag? Kan ik nog naar dezelfde school blijven gaan? Wat als mama of 

papa verliefd wordt op iemand anders? Om deze en vele andere vragen te 

beantwoorden, gingen de auteurs te rade bij kinderen en volwassenen die 

zelf een scheiding meemaakten. In het boek worden handvaten aangereikt 

om een open en eerlijk gesprek aan te gaan met kinderen.

Wegwijzer voor kinderen van wie
de ouders uit elkaar gaan

» Prentenboekverhaal + non-fictiegedeelte 

Afspraak in Wonderland
Emy Geyskens en Elien Craenhals
met illustraties van Annelies Vandenbosch

Vanaf 5 jaar
4 AUGUSTUS 2020
Prentenboek met 

non-fictie gedeelte
96 blz.

21,7 x 30,7 cm    
€ 19,99

NUR 218
ISBN 978 90 02 27108 3

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 0 8 3
Hart op slot

978 90 5908 938 9 
€ 19,99

MEER VAN DIT DUO 

Emy Geyskens
Emy Geyskens heeft zeer ruime ervaring als leerkracht in 
zowel het lager, buitengewoon én hoger onderwijs. Door haar 
grote passie voor verhalen werd ze Leesfee en ging ze zelf 
kinderboeken schrijven. Wanneer Emy onverwacht zelf in een 
echtscheiding belandde, creëerde ze samen met haar kinderen een 
fantasiewereld ‘Wonderland’ waar ze iedere nacht in hun dromen 
afspraken.

Elien Craenhals
Elien Craenhals is gepassioneerd door taal, poëzie en (voor)
lezen. Door haar onderwijsachtergrond heeft ze een sterke 
verbondenheid met de leefwereld van kinderen. Ze vindt het 
belangrijk om duidelijke en correcte informatie aan kinderen te 
geven.  

Annelies Vandenbosch 
Annelies Vandenbosch is illustrator en vormgever. Met de kleine 
details en humor in haar tekeningen probeert ze andere mensen te 
inspireren.
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Rond lunchtijd begint de buurt heerlijk te ruiken. Meneer Ping maakt een 

lekkere wok, Maria plet avocado’s voor guacamole, Josef en Rafik rollen 

gehaktballetjes, Mathilda zorgt voor een dessertje: aardbeiencrumble. Alle 

buurtbewoners schuiven de voetjes onder de tafel en smullen van elkaars 

gerechten. 

Een huis vol lekkers is een origineel receptenboek voor kinderen. Ze maken 

kennis met gerechten van over de hele wereld. 

Een heerlijk prentenboek

» Ontdek de wereldkeuken 
» Origineel receptenboek voor kinderen
» Warm aanbevolen door Yotam Ottolenghi

Een huis vol lekkers
15 recepten om samen van te smullen
Felicita Sala

Vanaf 5 jaar
15 JUNI 2020
Prentenboek

48 blz.
22 x 29 cm    

€ 16,99
NUR 216

ISBN 978 90 02 27123 6

Felicita Sala
Felicita Sala studeerde filosofie, maar maakte van haar hobby 
tekenen haar beroep. Ze woont in Rome met haar man Gianluca 
(ook illustrator) en dochtertje Rosa.
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Vanaf 7 jaar 

11 AUGUSTUS 2020
Hardcover met 

kleurenillustraties
64 blz.

19 x 25 cm   
€ 16,99

NUR 223
ISBN 978 90 02 27109 0

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 0 9 0

Onverwachte vriendschappen

Coco & June
Coco & June, oftewel Karen Leten en Barbara Soenen, leerden 
elkaar al schilderend kennen. Hun illustraties zijn realistisch en 
gedetailleerd. In 2019 gaven ze dier boek uit, een alfabet van 
niet zo alledaagse dieren voor beginnende lezers. Ook met dier 
vrienden brengen ze leesbare non-fictie voor kinderen.

20 21

MEER VAN DIT DUO

dier boek 
978 90 5908 995 2       

€ 16,99

dier vrienden
Coco & June

Wist je dat een raaf en een wolf samen jagen? 

En dat een mier een bladluis melkt? 

Waarom lift er een witte vogel mee op de rug van een buffel? 

Ontdek in dit boek tal van verrassende vriendschappen uit het dierenrijk. 

De natuurgetrouwe illustraties en de eenvoudige teksten zorgen voor lees- en 

kijkplezier bij grote en kleine dierenvrienden. 

» Non-fictie voor de jongste lezers
» Origineel concept
» Prachtige illustraties
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Vanaf 9 jaar
23 JUNI 2020

Hardcover met 
zwart-witillustraties

96 blz.
14 x 21,5 cm 

€ 15,99
NUR 283

ISBN 978 90 02 27110 6

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 1 0 6

Nieuw boek in de reeks De kronieken van Finn De kronieken van Finn 2: 
De laatste vuurtorenwachter
Geert Klaasen
met illustraties van Harmen van Straaten

Geert Klaasen
Geert Klaasen is huisarts in Ravels. Daarnaast is hij ook een 
fervent reiziger, lezer en schrijver. Bij Infodok verscheen 
eerder De zilveren raaf. Met die roman won Klaasen de Zoute 
Zoen, de prijs voor het beste jeugdboek. Nu kruipt hij in zijn 
pen voor de verhalen van Finn.

» Deel twee in de reeks 
 De kronieken van Finn
» Over hoe een slachtoffer van 

pesterijen een held wordt

Finn zet zijn reddingsactie van Dromenland verder in deel 2 van 

De kronieken van Finn. Sirocco is nog steeds vermist. Misschien 

vindt hij hulp in het boek Fabels & vertelsels uit Dromenland. 

Alweer een spannend avontuur met o.a. Finn, Jana, Joris, De 

Zandman, Baron du Pompelzoen en een paar gekleurde ridders.

De zilveren raaf 
978 90 5908 768 2        

€ 16

De kronieken van Finn
Deel 1: het gestolen sterrenstof 

978 90 59089 754       
€ 15,99

MEER VAN GEERT KLAASEN
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Vanaf 4 jaar 
22 JUNI 2020 
Hardcover
78 blz.
22 x 22 cm  
€ 20 
NUR 229
ISBN 978 90 5908 517 6

NOG MEER BOEKEN VAN NELSON

Nelsons Yogaboek 
978 90 8222 464 1        

€ 20

Nelsons Ninjaboek  
978 90 5908 837 5       

€ 20

Nelsons Speelboek 
978 90 5908 970 9       

€ 22,5

zesde druk

Nelson wil volgende kerst 

een acrobatennummer 

opvoeren. Na de kalkoen en 

voor het dessert. Samen met 

mama en papa oefent hij elke 

week salto’s en piramides. 

Oefen jij mee?

Nelsons acrobatenboek bun-

delt 24 acrobatische spelle-

tjes in gezinsverpakking. Van 

eenvoudige oefenspelletjes 

tot acrobatische kunstjes. 

Van simpel naar spectaculair. 

Puur plezier met oog voor 

motorische ontwikkeling.

Nelsons acrobatenboek
Laura Van Bouchout en Rika Taeymans
met illustraties van Emma Thyssen

4DE

DRUK
3DE

DRUK

9 7 8 9 0 5 9 0 8 5 1 7 6

herdruk

Pettson vindt het tijd om groenten 

te zaaien en aardappels te poten. 

Maar Findus interesseert zich en-

kel voor gehaktballen. Hij plant er 

eentje in de hoop dat daar ook iets 

uit groeit. Het duo heeft echter 

geen rekening gehouden met de 

kippen, varkens en koeien die al 

hun lekkers bedreigen. Met allerlei 

trucjes proberen ze hun oogst 

veilig te stellen. Maar of ze daarin 

ook zullen slagen...

 
Vanaf 4 jaar

18 AUGUSTUS 2020
Prentenboek

26 blz.
30,4 x 21,7 cm    

€ 14,99
NUR 273, 274

ISBN 978 90 6565 378 9

Gekakel in de moestuin 
Sven Nordqvist
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herdruk

Poes Findus vindt op zolder 

een oude tent. Hij haalt opa 

Pettson over om te gaan 

kamperen, maar Pettson wil 

enkel aan het meer kam-

peren. Dan kunnen ze ook 

gaan hengelen en meteen 

de nieuwe uitvinding van 

Pettson uitproberen. Alles 

verloopt volgens plan, tot de 

kippen zich ermee bemoeien. 

Als Pettson en Findus met de 

tent op weg gaan, eindigen 

ze... achteraan in de tuin! En 

dan begint het kamperen pas 

echt voor Findus...

Pettson gaat kamperen
Sven Nordqvist

Vanaf 4 jaar 
18 AUGUSTUS 2020 
Prentenboek
26 blz.
30,4 x 21,7 cm   
€ 14,99 
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5908 168 0

MEER VAN PETTSON EN FINDUS

herdruk

Opa Pettson en poes Findus 

wonen op een kleine boerderij 

op het platteland. Ze krijgen 

niet vaak bezoek en dat is 

maar goed ook, vindt Pettson. 

Pettson en Findus doen graag 

alles samen en zijn dikke 

vrienden. Op een dag komt 

buurman Gustavsson langs 

met zijn hond en zijn geweer. 

Een vos heeft een kip van 

hem gestolen. Gustavsson is 

op jacht en wil de vos neer-

schieten. Pettson en Findus 

denken daar anders over. 

Een vos moet je immers niet 

doodschieten, maar misleiden. 

Samen bedenken ze een plan 

om de vos een lesje te leren. 

 
Vanaf 4 jaar

18 AUGUSTUS 2020
Prentenboek

26 blz.
30,4 x 21,7 cm    

€ 14,99
NUR 273, 274

ISBN 978 90 6565 144 0

Vossenjacht
Sven Nordqvist

Kun jij dat, Pettson? 
978 90 02 26896 0         

€ 13,99

Pannenkoekentaart
978 90 6565 732 9        

€ 14,99
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Mijn eerste sprookjesgroeiboek
Hilde Vandermeeren
met illustraties van Rosemarie de Vos

Zeven geitjes jagen de boze wolf 

weg. De prins kust Sneeuwwitje. 

Klein Duimpje zoekt zijn weg. 

Belle danst met het Beest. 

Stap de wondere wereld van 

de sprookjes binnen. Letter na 

letter. Woord voor woord. Zin 

per zin. De verhalen volgen jouw 

eigen leesweg. Ontdek de magie 

van het zelf leren lezen. Stap 

voor stap. In dit eerste leesboek 

is de magie dubbel zo groot. 

Want de allereerste verhalen 

die je in je eentje kan lezen, zijn 

toverachtig mooie sprookjes.

Vanaf 6 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
166 blz.
25,7 x 19,6 cm
€ 19,99
NUR 283
ISBN 978 90 77942 208

Achtste druk vierde druk 

» Boek groeit mee met 
het leesniveau

Fleur is 17. Twee jaar geleden is er iets 

verschrikkelijks gebeurd waardoor 

Fleurs zelfvertrouwen zoek is. Zelfs 

haar beste vriendin Chloe weet niks 

van haar vreselijke geheim. Door zich 

uitdagend te kleden trekt knappe 

Fleur de aandacht van heel wat jon-

gens, waardoor ze haar geheim even 

kan vergeten. Toch kan die aandacht 

haar maar tijdelijk helpen. Tot in de 

Facebook-chat Anton opduikt, een 

jongen die stap voor stap haar ver-

trouwen wint. Maar is deze kerel wel 

echt te vertrouwen? 

 
Vanaf 14 jaar

REEDS BESCHIKBAAR
Paperback

276 blz.
14 x 21,5 cm   

€ 15,99
NUR 284

ISBN 978 90 5908 881 8

9 7 8 9 0 5 9 0 8 8 8 1 8

has#tag 
Dirk Bracke

MEER GROEIBOEKEN

Mijn eerste griezel-
groeiboek  

978 90 5908 212 0 
€ 19,99

» In 2017 bewerkt tot kortfilm 
Has#tag door Adil El Arbi en 
Bilall Fallah

» Thema catfishing en sexting
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MEER VAN DIT DUO

Jonkvrouw  
978 90 5908 878 8  

€ 14,99

Galgenmeid
Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs

Antwerpen 1582. De veertienjarige 

beurzensnijder en inbreekster 

Gitte Niemandsdochter wordt 

in de boeien geslagen door 

de stadswacht en ter dood 

veroordeeld. Ze ontsnapt 

ternauwernood aan de galg door de 

onderbaljuw ervan te overtuigen 

dat haar vader een Spaanse 

hertog is die bovendien adviseur 

is van koning Filips de Tweede. De 

Nederlanden zijn in oorlog met 

Spanje en in ruil voor haar leven 

moet Gitte spioneren voor de 

Nederlandse prins van Oranje. Ze 

reist naar Sevilla en zal al haar list 

en handigheid moeten aanwenden 

om de strategische zeekaarten van 

de hertog te stelen. Maar hoe langer 

Gitte in Sevilla is, hoe meer ze van 

de stad en de hertog gaat houden...
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Prijzen en verschijningsdata in deze 
brochure zijn indicatief. Gelieve bij 
twijfel contact op te nemen met onze 
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw 
vragen.






