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Vanaf 4 jaar
2 AUGUSTUS 2022 

Hardcover
48 blz.

21,5 x 27,5 cm          
€ 16,99 

NUR 273
5AD, YXHB, YFM, YXE, YBCS

ISBN 978 90 02 27605 7

9 7 8 9 0 0 2 2 7 6 0 5 7

Ontroerend prentenboek over vriendschap

» Geschreven in 1968 
en geïllustreerd door 
bekroond illustrator 
Benjamin Chaud in 2021

Een meisje haalt herinneringen op aan de vele vrolijke en speelse 

momenten die ze deelde met haar allerbeste vriendin, die een nieuwe 

vriend heeft gevonden. Maar hoewel ze verdrietig is, vindt ze de kracht 

om het hoofd hoog te houden en gaat ze op zoek naar een nieuw 

speelkameraadje. 

Dit verhaal onderzoekt op subtiele wijze de complexiteit van vriendschap 

en de manier waarop we herinneringen aan een oude vriendschap kunnen 

koesteren, maar toch op een nieuwe kunnen hopen!

Een aangrijpend prentenboek over het loslaten van vrienden, met een 

boodschap van optimisme en empowerment. Geïllustreerd door de 

bekroonde illustrator Benjamin Chaud, die het verhaal verbeeldt in een 

prachtige setting in de natuur.

Charlotte Zolotow
Charlotte Zolotow was een Amerikaanse 
schrijfster, dichter, redacteur en uitgever van 
vele kinderboeken. Ze schreef ongeveer 70 
prentenboekteksten.

Benjamin Chaud
Benjamin Chaud is een Franse illustrator en auteur 
van vele kinderboeken. Hij werd meermaals 
bekroond voor zijn werk.

Een nieuwe vriend
Charlotte Zolotow, 
met illustraties van Benjamin Chaud

Verlegen vliertje   
978 90 02 27401 5   

€ 17,99

Weirdo
978 90 02 27471 8     

€ 15,99

Panda en eekhoorn
978 90 02 26871 7     

€ 15,99

MEER PRACHTIGE PRENTENBOEKEN

Bekijk een Franse 
boektrailer:



4 5



6 7

TO
PP

ER
S

6 7

Sven Nordqvist
De Zweedse Sven Nordqvist won in 1983 een wedstrijd voor 
prentenboeken. Maar zijn grote doorbraak kwam er twee jaar later. Toen 
verscheen Pannenkoekentaart, het eerste boek rond opa Pettson en zijn 
kat Findus. 

Speel je mee met 
Pettson en Findus?

Een zalig spelletjesboek 

voor alle fans van Pettson en 

Findus!

Wie kan de meeste appels in 

een kruiwagen laden? Welke 

voorwerpen uit Pettsons 

werkplaats zijn het langst en 

welke het kortst? Vind je weg 

in doolhoven, kleur op num-

mer en kraak de codes.

Leer dankzij dit spelletjes-

boek van Pettson en Findus 

de vormen en cijfers.

Pettson & Findus - Spelletjes 
met cijfers en vormen
Sven Nordqvist

Vanaf 3 jaar
12 JULI 2022 
Paperback
32 blz.
23 x 28,8 cm 
€ 11,99 
NUR 228
5AC, YBGH, WFX
ISBN 978 90 02 27702 3

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 0 2 3

Spelletjesboeken van 
Pettson en Findus

Een leuk spelletjesboek voor 

kleine slimmeriken!

Help Findus en omcirkel 

de woorden die met een K 

beginnen. Ontcijfer gehei-

me Mukkel-codes en los de 

woordzoekers op. 

Duik samen met Pettson en 

Findus in de wondere wereld 

van letters en woorden dank-

zij dit spelletjesboek.

 
Vanaf 5 jaar

12 JULI 2022
Paperback

32 blz.
23 x 28,8 cm     

€ 11,99
NUR 228

5AE, YBGH, WFX
ISBN 978 90 02 27703 0

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 0 3 0

Pettson & Findus - Spelletjes 
met letters en woorden
Sven Nordqvist

» Leer al spelend cijfers en 
vormen met Pettson en Findus

» Met oplossingen achteraan

» Leer al spelend letters en 
woorden met Pettson en Findus

» Met oplossingen achteraan
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Kun jij dat, Pettson? 
978 90 02 26896 0  

€ 13,99

Gekakel in de moestuin  
978 90 6565 378 9    

€ 14,99

Pettson gaat kamperen 
978 90 5908 168 0   

€ 14,99

Arme Pettson    
978 90 6565 187 7   

€ 14,99

Waar is Pettson? Puzzelboek 
978 90 5908 694 4    

€ 13,99

Een Kerstman voor Findus  
978 90 5908 857 3    

€ 17,99

Pettson viert Kerstmis 
978 90 5908 167 3  

€ 14,99

Findus gaat verhuizen 
978 90 5908 452 0 

€ 14,99

Meer van Pettson en Findus

Op avontuur met Pettson en Findus 
978 90 02 27403 9   

€ 24,99

Aan de slag met Findus  
978 90 5908 870 2 

€ 15,99

Pettson en Findus 
bouwen een auto  

978 90 02 27317 9  
€ 13,99

2DE

DRUK

4DE

DRUK

4DE

DRUK

6DE

DRUK

9DE

DRUK

2DE

DRUK

5DE

DRUK
3DE

DRUK
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Vanaf 3 jaar
28 JUNI 2022 

Hardcover met 
magnetische pagina’s

12 blz.
23,8 x 31,7 cm 

€ 18,5 
NUR 223, 228

YBGH, YNNA, 5AC, 3B
ISBN 978 90 02 27613 2        

9 7 8 9 0 0 2 2 7 6 1 3 2

Speelboek met magnetische pagina’s

Terwijl de dinosaurussen regeerden op het land, leefden er andere vreemde 

dieren in de lucht en in de zee. Ontdek al die wonderlijke dieren in hun 

eigen universum. Geef jij 45 planten en dieren een plekje in hun eigen 

leefomgeving? Ontdek spelenderwijs hoe de wereld eruitzag in de periode 

van de dinosaurussen.

Magneetboek Dinosaurussen 
(en andere prehistorische dieren) 
Sandra Laboucarie, 
met illustraties van Benoît Perroud

» Met 45 magneten en heel wat weetjes
» Met handige enveloppe om de magneten te bewaren
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Vanaf 4 jaar
2 AUGUSTUS 2022 

Hardcover
36 blz.

27 x 26 cm 
€ 22,5 

NUR 223
5AC, YNTA, YXAB, YBLN1
ISBN 978 90 02 27559 3         

9 7 8 9 0 0 2 2 7 5 5 9 3

Leer alles over het lichaam in 
een aanschouwelijk pop-upboek

» Met flapjes, pop-ups en 
bewegende elementen!

» Uitleg over het menselijk 
lichaam op kindermaat

Kijk onder het flapje en leer hoe tandbederf een gaatje in je tand maakt. 

Trek aan het lipje en ontdek dat waterpokken een ziekte is waar je overal 

blaasjes van krijgt. 

Gebruik het bewegende element en kijk  hoe de spier in je arm groter wordt.

Zie je ook de baby groeien in mama’s buik?

Een doeboek met flapjes, pop-ups en bewegende  elementen dat kinderen 

heel eenvoudig  uitlegt hoe het menselijk lichaam werkt.

Het grote boek over het lichaam
Pascale Hédelin, 
met illustraties van Robert Barborini

Het grote boek over dieren 
978 90 02 27284 4       

€ 20

Het grote boek over water 
978 90 02 27561 6        

€ 20

IN DEZELFDE REEKS

Bekijk een demofilmpje 
van dit boek: 
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Vanaf 5 jaar
6 SEPTEMBER 2022

Kartonboek met 
verschuifbaar vergrootglas

22 blz.
23,7 x 32 cm 

€ 16,99 
NUR 223, 228

5AF, YNTR
ISBN 978 90 02 27711 5

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 1 1 5

Binnengluren in machines

» Met verschuifbaar vergrootglas in karton
» Ideaal voor kleine ontdekkers

Gluur binnen in machines en kijk hoe ze werken. Zie je door je 

verschuifbaar vergrootglas hoe de pompen zuigen, tandwielen in elkaar 

haken en turbines draaien?

Leer alles over verschillende soorten machines, van tractors tot 

ruimtetuigen. Zet je ingenieurspet op en ontdek welke taken machines in 

samenwerking met mensen kunnen voltooien.

Met echte wetenschappelijke details en een waaier aan machines is dit 

boek de perfecte introductie tot STEM-onderwerpen voor wetenschappers 

in wording. Dit interactieve verkenningsboek is een aanrader voor 

nieuwsgierige jongens en meisjes.

Groot gluurboek: Machines
Honor Head,  
met illustraties van Donough O’Malley

Groot gluurboek: 
Hier woon ik  

978 90 02 27018 5    
€ 16,99

IN DEZELFDE REEKS

Bekijk een demofilmpje 
van dit boek:
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Vanaf 7 jaar

28 JUNI 2022
Prentenboek

64 blz.
23,7 x 34,8 cm    

€ 16,99
NUR 274

YFN, YFQ, YFV, YXA, IBLB, 5AH
ISBN 978 90 02 27580 7

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

Een nieuw prentenboek in een hilarische reeks

20 21

» Gratis lesbrief beschikbaar op
 www.standaarduitgeverij.be/
 kinderboeken-zijn-zalig-voor-leerkrachten 
» Grappige rijmtekst geschikt voor moeilijke lezers
» Thema’s pesten en vriendschap

Ruth Verstraeten
Ruth Verstraeten werd rijmend geboren, zonder ochtendhumeur 
en met de onstuitbare drang om creatief bezig te zijn. Ruth is 
knutseljuf en heeft haar eigen knutselstudio: Studio Flamingo, waar 
ze van kleine prullen prachtige spullen maakt.

Annelies Vandenbosch
Annelies tekent dat het een lieve lust is. En dat doet ze goed. Met 
humor en positiviteit maakt ze al illustrerend van de wereld een 
mooiere plek.

Mijn naam is Nina. Nina Tomatina.

Dat is niet echt, maar ’t wordt wel gezegd

door toptrut tengere Trina…

Sinds Trina in de klas zit, staat het leven van Nina op z’n kop. Want Trina is 

een onverbiddelijke pestkop en slim en sluw en slecht (‘zo van de soort die 

stenen gooit, in een sneeuwballengevecht’). Tijdens de voorbereiding van het 

schooltoneel loopt het helemaal uit de hand. Wie o wie kan Trina stoppen..?!

Nina Tomatina is een verhaal over pesten én vriendschap, herkenbaar gruwelijk 

en grappig. Alle doorkookte ellende wordt uitvergroot en ondergedompeld 

in een sappige, licht verteerbare rijmsoep à la Ruth Verstraeten. Annelies 

Vandenbosch werkt het geheel af met haar verrukkelijke tekeningen. Om 

duimen en vingers bij af te likken!

Nina Tomatina
Ruth Verstraeten, 
met illustraties van Annelies Vandenbosch

Tante Teefje    
978 90 5908 821 4    

€ 16,99

De kindervleesfabriek 
978 90 5908 887 0      

€ 16,99

De tandenslager
978 90 02 27114 4      

€ 16,99

IN DEZELFDE REEKS

4DE

DRUK
2DE

DRUK
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VANAF 7 JAAR
16 AUGUSTUS 2022

Hardcover
64 blz.

23,6 x 30,3 cm    
€ 17,99 

NUR 223
5AH, YNN, YNNA, YNNB 

ISBN 978 90 02 27492 3

9 7 8 9 0 0 2 2 7 4 9 2 3

Ontdek de caleidoscopische wereld van dinosaurussen

» Leer op een speelse 
manier alles over 
dinosaurussen

» Cadeautip voor 
paleontologen in 
wording

» Bekroonde 
illustratrice

Denk je dat dinosaurussen allemaal bruin, groen en geschubd waren? Vergeet het 

maar! Ontdek op een caleidoscopische reis de kleurrijke wereld van dinosaurussen en 

hoe andere prehistorische dieren er echt uitzagen.

Dit fascinerende boek barst van kleur en laat je dinosaurussen zien als nooit tevoren. 

Ontdek de allernieuwste theorieën over gevederde dinosaurussen, de kleurrijke 

geheimen van fossielen en wat miljoen jaar oude overblijfselen ons vertellen over hoe 

uitgestorven dieren leefden en eruitzagen. Paleo-kunstenaar en auteur Greer Stothers 

geeft een nieuw beeld van de dinosauriërs en hun prehistorische leeftijdsgenoten, 

met behulp van fossielen en voorbeelden van levende soorten om deze vaak verkeerd 

voorgestelde wereld tot leven te brengen.

Ontmoet dinosaurussen in alle kleuren van de regenboog. Dit boek staat bovendien 

boordevol fascinerende vragen, zoals:

Welke kleuren hadden de veren van dinosaurussen?

Zou een in de sneeuw levende dino stralend wit zijn geweest?

Hoe zouden gemuteerde dinosaurussen eruitgezien hebben?

Het boek kijkt niet alleen naar dino’s, maar ook naar andere uitgestorven dieren. Het 

toont hoe dieren uit de ijstijd eruitzagen en onderzoekt hoe we aanwijzingen over lang 

geleden gestorven wezens kunnen vinden in kunst van de prehistorische volkeren.

Dit is een prachtig geïllustreerde eerste blik op de 

caleidoscopische wereld van dinosaurussen en andere wezens. 

Een cadeautip voor zowel jonge paleontologen 

als kunstliefhebbers.

Greer Stothers
Greer Stothers is een bekroonde Canadese illustratrice met 
een achtergrond in evolutionaire biologie. Ze onderzoekt 
de wisselwerking tussen wetenschap en kunst. Haar werk 
is tentoongesteld in musea en galerieën in Canada, de VS, 
Duitsland en Indonesië.

Kunnen dinosauriërs ook paars zijn? 
Een prehistorische wereld vol kleuren
Greer Stothers

Waarom een okapi 
witte sokken draagt   
978 90 02 27402 2   

€ 17,99

IN DEZELFDE REEKS
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Vanaf 9 jaar
30 AUGUSTUS 2022 

Hardcover met 
zwart-witillustraties

ca. 96 blz.
14 x 21,5 cm        

€ 15,99 
NUR 283
5AK, YFC 

ISBN 978 90 02 27505 0        

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

Vervolgreeks op De kronieken van Finn

» Fantasierijk avonturenverhaal met veel humor
» Opvolger van De kronieken van Finn

Verlegen en tegelijkertijd nieuwsgierig zijn is lastig. Dat merkt Juno wanneer 

ze een jongen ontmoet die een vuilnisbelt heeft omgebouwd tot zijn thuis. 

Onverwachts wordt ze meegezogen in de wonderlijke droomwereld van Sem. 

Terwijl overdag de mysteries zich opstapelen in haar geboortedorp, bevaart 

Juno ’s nachts met de Nevelkapitein een zee van schaduwen. Met gevaar voor 

eigen leven trotseert ze huiveringwekkende Nachtmerries, aardbevingen 

en lavastromen zonder goed te weten waarom. Tot de Wegwijze een tip van 

de sluier oplicht... Stap voor stap ontrafelen Sem en Juno het geheim van 

de Eeuwige Twijfelaar, en beseffen dat de toekomst van Dromenland in hun 

handen ligt.   

 

De koning van de vuilnisbelt is het eerste deel in de reeks De kronieken van 

Juno. Eerder beschreef Geert Klaasen het wonderlijke Dromenland in De 

kronieken van Finn. Je hoeft deze verhalen niet te kennen om van Juno’s 

avonturen te genieten, al staan de fans van Finn in dit boek bloedstollende 

verrassingen te wachten!

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. Daarna schreef hij de trilogie De kronieken van Finn. 

Harmen van Straaten
Harmen van Straaten is een Nederlandse auteur en illustrator. Hij begon 
in 1987, illustreerde sindsdien meer dan 400 boeken en schreef er zelf 
ruim 50. Zijn illustraties werden bekroond met een 
gouden appel van Bratislava.

De kronieken van Juno 1:
De koning van de vuilnisbelt
Geert Klaasen, 
met illustraties van Harmen van Straaten

De Kronieken van Finn 
Deel 1: 

het gestolen sterrenstof 
978 90 59089 754      

€ 15,99

De Kronieken van Finn 
Deel 2: 

de laatste vuurtorenwachter
978 90 02 27110 6      

€ 15,99

De kronieken van Finn 
Deel 3: 

De zilveren zandstorm
978 90 02 27395 7       

€ 15,99

MEER VAN GEERT KLAASEN

ILLUSTRATIE UIT 
‘DE KRONIEKEN VAN FINN’
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3. De Wakkere Wereld

‘Jeetje, wat zie jij er suf uit’, grinnikte Jana.
Zwijgend ging Juno aan de ontbijttafel zitten. 

‘Zelfs geen snibbig antwoord? Wat is er met jou aan de 
hand?’

‘Ik heb een rare droom gehad.’
‘Waarover?’
Terwijl Juno zich de details probeerde te herinneren, 

schotelde mama hen een stapel pannenkoeken voor. ‘Met 
bosbessen’, zei ze zacht. Ze keek haar dochters afwachtend 
aan toen ze op hun eerste hap kauwden. ‘En?’

‘Precies zoals oma ze maakte’, glimlachte Jana. 
Mama zuchtte opgelucht en nam er zelf ook een van de 

stapel. 
‘Waarover ging die droom?’ drong Jana aan.
‘Niets bijzonders.’
‘Ik zie het aan je gezicht wanneer je liegt’, zwaaide Jana 

met haar vork.
‘Niet eten met je mond open, Jana’, berispte haar moeder 

haar. 
‘Ik droomde over oma’, antwoordde Juno afwezig. 
Mama legde haar bestek neer. ‘Vertel eens.’ 
‘Nou, het ging niet echt over over…’ Juno aarzelde even. 

‘Ik stond op een groot schip. Het leek op zo’n piratenboot 
uit de films, maar dan… echter. De kapitein gaf mij een raar 
toestel en zei dat ik ermee naar de sterren kon luisteren.’

‘Wat een mooie droom’, glimlachte mama.
‘Eerst hoorde ik niets, maar toen weerklonk het ruisen 

van de wind. En het geritsel van bladeren. En toen, heel 
plots, hoorde ik oma zingen.’

‘Zag je haar ook in je droom?’ 
Juno schudde het hoofd. ‘Maar ik weet zeker dat zij het 

was, want ze zong In de maneschijn voor me.’
Mama depte haar neus met haar zakdoek. ‘Wist je dat 

jouw naam haar idee was? Meteen toen ze jouw rond, bleek 
gezichtje zag, zei ze dat je Juno moest heten, vernoemd 
naar de maangodin. Je gaf geen kik, maar keek nieuwsgie-
rig de wereld rond, alsof je nauwelijks kon geloven waar je 
terecht was gekomen.’ 

Juno glimlachte. Dat verhaal had ze al wel honderd keer 
gehoord.

‘En wat gebeurde er toen?’ vroeg Jana.
‘Niet veel. Zonder dat ik het had gemerkt, waren we al-

weer bij de baai aangekomen. De kapitein zei dat het hoog 
tijd was dat ik terug naar mijn bed ging. Ik vroeg hem nog 
of hij niet mee wilde, maar hij zei dat dat niet kon. Ik weet 
niet goed waarom. Misschien omdat hij te oud was.’

‘Zo oud was hij toch niet?’ 
‘Toch wel! Hij stond helemaal onder de rimpels.’
‘Kan zijn, maar dat wil daarom niet zeggen dat hij oud is.’
‘Hoe kan jij dat nou weten?’ beet Juno.
‘Omdat ik slimmer ben dan jij.’
‘Niet bekvechten, meisjes’, kwam mama tussenbeide. 

‘Juno heeft gelijk. Hoe kan jij nu weten hoe oud de kapitein 
uit haar dromen is?’

Juno had een brutaal antwoord van haar zus verwacht, 
maar tot haar verrassing gaf Jana mama een kus op de 
wang. ‘Ik ga naar de vuurtoren. Tot straks.’

‘Op tijd weer thuis, goed? Papa komt jullie om vier uur 
halen.’

‘Beloofd!’
‘Doe Finn de groeten van me!’
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Vanaf 9 jaar
30 AUGUSTUS 2022

Hardcover
80 blz.

21 x 33 cm  
€ 24,99

NUR 274, 277
5AG, YBCS

ISBN 978 90 02 27493 0

9 7 8 9 0 0 2 2 7 4 9 3 0

Klassieker in een nieuw jasje

Ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van de geboorte van Jean de la 

Fontaine werpt dit boek een gedurfde, moderne en frisse kijk op zesentwintig 

van zijn fabels door de prachtige illustraties van Rébecca Dautremer.

Zo zien we een wolf zijn scherpe en bloederige tanden zetten in een hippie 

lam, een nonchalante haas wordt ingehaald door een langzame maar gehaaste 

schildpad, een kraai die lijkt op Pavarotti laat zich uitkleden door een vleiende 

vos, en nog veel meer.

Fabels van la Fontaine
Jean de la Fontaine, 
met illustraties van Rébecca Dautremer

» Klassieker van Jean de la Fontaine met 
topillustraties van Rébecca Dautremer

Rébecca Dautremer
Jean de La Fontaine was een classicistische Franse schrijver en dichter. 
We kennen hem vooral van zijn fabels. Hij stierf in 1695, maar zijn 
vertelsels leven nog voort.

Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de bekendste Franse illustratrices. 
Ze ontwikkelde met o.a. Ik val op jou en Het grote boek van vergeten 
prinsessen een stijl die talrijke jonge illustratoren inspireerde. Ze doet 
meer dan beelden maken bij een tekst. Ze creëert mee het verhaal. 
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Alice in Wonderland 
978 90 5908 889 4

€ 19,99

Het grote boek van 
vergeten prinsessen  
978 90 5908 184 0  

€ 24,99

Het bos slaapt  
978 90 5908 859 7

€ 19,99

Ik val op jou! 
978 90 5908 888 7 

€ 14,99

Yeti 
978 90 5908 802 3   

€ 20

Meer van Rébecca Dautremer
2DE

DRUK

2DE

DRUK

3DE

DRUK

10DE

DRUK

Eén enkele seconde
978 90 02 27454 1 

€ 39,99

Over mieren die goud verzame-
len en andere bizarre dieren 

978 90 02 27391 9 
€ 19,99

Muizen en mensen
978 90 02 27033 8 

€ 45

De rijke uren van Jacominus 
Gainsborough 

978 90 5908 949 5  
€ 19,99

Middag
978 90 02 26898 4 

€ 45

Haast
978 90 5908 913 6  

€ 19,99

Zijde
978 90 5908 826 9  

€ 29,99

Het geheime dagboek 
van Klein Duimpje
978 90 5908 662 3  

€ 20

2DE

DRUK
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Vanaf 14 jaar
9 AUGUSTUS 2022

Paperback
ca. 176 blz.

14 x 21,5 cm         
€ 15,99 

NUR 284
5AQ, YFT, YFK, 1DDB-BE-FEA

ISBN 978 90 02 27603 3        

9 7 8 9 0 0 2 2 7 6 0 3 3

Historische jeugdthriller

» Superspannende pageturner
» Historische jeugdroman die 

zich afspeelt in Brugge

De kapelaan van de kathedraal van Prüm wordt vermoord aangetroffen. 

Prof. Michael Holzberger weet dat de politie hem op de hielen zit. Michael 

had namelijk een afspraak met de oude priester net voor diens dood. 

Hij waarschuwt zijn dochter Kerstin. Ze moet Duitsland verlaten en haar 

toevlucht zoeken in St.-Niklaas, bij Michaels oude vriend en studiegenoot Jan 

Christiaensen. 

Kerstin vermoedt dat er meer op het spel staat, vooral als Jan Christiaensen 

met zoveel woorden toegeeft dat ook hij wordt bedreigd. Ze besluit diens 

zoon Sebastiaan te volgen naar zijn thuisstad Brugge. Daar hoopt ze de 

opdrachtgever te vinden. Zo hoopt ze Michael vrij te pleiten. Op de trein maakt 

ze zogenaamd toevallig kennis met Sebastiaan. Als ze echter op de trein de 

stervende assistent van haar vader aantreft en getuigen haar en Sebastiaan 

beschuldigen, moeten zowel Kerstin als Sebastiaan voor hun eigen leven 

vrezen. Op de vlucht voor de politie besluiten ze de opdrachtgever van de 

diefstallen en de moorden op het spoor te komen. Zullen Kerstin en Sebastiaan 

in hun opzet slagen?

Hilde E. Gerard
Hilde E. Gerard woont in Turnhout. Ze studeerde af als sinologe en 
werkt als leerkracht geschiedenis, Duits en Engels. Ze schreef eerder 
al verschillende kinderboeken en jeugddetectives.

Enkele reis Brugge
Hilde E. Gerard

Koekoeksjong
978 90 5908 973 0       

€ 15,99

Met drie in de klas
978 90 02 27229 5        

€ 19,99

MEER VAN HILDE E. GERARD
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Een ongenode gast

‘Goedemorgen’, zegt een stem tegen de rug van een 
man die enkele meters verderop zijn sleutel uit de 

deur trekt. ‘U liet me lang wachten.’ Verwijtend klinken de 
woorden niet, eerder professioneel, afstandelijk. De aan-
gesproken man blijft staan en drukt het gesprek af dat hij 
voerde. Zijn hand trilt als hij zijn smartphone in zijn bin-
nenzak stopt en hij moet steun zoeken tegen de deurpost. 
Hij buigt zijn hoofd om het dan, alsof hij een beslissing 
nam, weer op te richten. Even sluit hij zijn ogen en hij haalt 
hoorbaar adem. Als hij weer uitademt, is dat stokkend. Hij 
duwt de deur van zijn flat open, maar blijft in de deuro-
pening staan, alsof hij wacht op het onvermijdelijke. Zijn 
hand met de sleutel valt werkloos naast zijn heup. 

‘W-w-wat komt u hier doen?’ Nu pas draait de bewo-
ner zich om in de donkere hal. Normaal floept daar een 
plafondlicht aan als hij uit de lift komt, maar het licht is 
al enkele dagen stuk. Niet dat hij een licht nodig heeft. Na 
dertig jaar kent hij blindelings zijn weg in het flatgebouw. 
Met een bezoeker heeft hij niet gerekend, en al helemaal 
niet met deze en zeker niet zo vroeg ‘s morgens, niet na 
zo’n lange tijd. Als hij zijn onverwachte gast hoort nade-
ren, valt de sleutel uit zijn handen. Hij zou niet kunnen 
zeggen waarom. Zijn vingers weigeren gewoonweg dienst. 
Metaal rinkelt op een stenen vloer. Dan wordt het stil. 
Even maar. ‘Wat wil je?’ vraagt hij de donkere schaduw 
en zijn stem trilt. In zijn angst tutoyeert hij de onzichtbare 
man. ‘Je nam alles toch al?’ 

‘Laten we naar binnen gaan’, zegt de schaduw. ‘Dat … 
praat gemakkelijker.’ Zijn hand schiet uit en hij duwt zijn 
onvrijwillige gastheer onverwacht tegen zijn borst. Die 
verliest zijn evenwicht, houdt zich overeind aan de muur, 
krijgt nog een duw, deze keer een hardere, zodat hij in de 
gang van zijn flat valt. Zijn aanvaller trekt de deur achter 
zich in het slot en stapt het verrassend zonnig halletje in. 
De bejaarde bewoner hangt onderuitgezakt op de vloer 
met zijn rug tegen de muur. Met angstige ogen kijkt hij 
naar de man die boven hem uittorent. Hij tilt zijn hand 
op alsof hij een naderende klap wil afweren. Maar zijn be-
lager slaat die hand weg en hij grijpt de tengere man bij 
zijn keel. Hij houdt zijn prooi gevangen tegen de muur 
en knijpt hard. Er kraakt iets in de keel van het slacht-
offer. Hij sluit zijn ogen en laat begaan. Zijn lippen pre-
velen iets onverstaanbaars. Dan is het voorbij. ‘De losse 
eindjes aan elkaar knopen’, zegt de moordenaar koud en 
hij trekt zijn handschoen recht. ‘Daarom kwam ik langs.’ 
Hij buigt zich over de in elkaar gezakte man, slaat diens 
jas weg en tast in de binnenzak van een colbert naar de 
smartphone van zijn slachtoffer. Hij vormt een letter op 
het display, wat meteen oplicht. ‘Zo voorspelbaar’, mom-
pelt hij hoofdschuddend voor hij de belhistoriek bekijkt 
en met een tevreden glimlachje de smartphone in zijn jas-
zak laat glijden. Een kort moment aarzelt hij voor hij ook 
de portefeuille steelt. Als hij in het briefjesvak kijkt, fluit 
hij goedkeurend. ‘Wat fijn’, mompelt hij, ‘slachtoffers die 
geen banken vertrouwen.’ Met een voldane glimlach trekt 
hij de deur geruisloos achter zich dicht en hij verdwijnt 
via het trappenhuis. Als hij even later over het trottoir 
wegwandelt, slaat een kerkklok in de buurt elf keer.
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» Heruitgave van een besteller van Aline Sax
» Vertaald in het Deens en Duits
» Bekroond met de Kleine Cervantes 2008, Kinder- en Jeugdjury 

Vlaanderen 2008 (2de prijs), Provinciale Prijs voor Letterkunde 
(jeugdboek (2008), shortlist Thea Beckmanprijs 2006 en 
genomineerd voor Boekenleeuw 2007

Aline Sax
Aline Sax woont in Antwerpen en schreef op 15-jarige leeftijd haar eerste 
boek. Ze studeerde geschiedenis en behaalde hierin een doctoraat. 
Momenteel werkt ze als onderzoekscoördinator bij het historisch 
projectbureau Geheugen Collectief en doceert ze Publieksgeschiedenis 
aan de Universiteit Antwerpen. Haar boeken werden meermaals 
bekroond. 20 jaar later is ze nog lang niet uitgeschreven. 

In Wij, twee jongens, het eerste deel van een tweeluik, maken de lezers kennis 

met de stugge, in zichzelf gekeerde Adriaan. Door zijn ogen ervaren we hoe 

moeilijk het is om ontheemd te zijn, en ver verwijderd van alles wat bekend is 

en vertrouwd. Pas als Adriaan onder de hoede wordt genomen van Jack, raakt 

hij langzaam geïntegreerd in een voor hem totaal nieuwe wereld.

Schitterend realistisch relaas over de emigratie naar Amerika en over een 

langzaam ontluikende homoseksualiteit.

Wij, twee jongens
Aline Sax
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» Heruitgave van een besteller van Aline Sax
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In Schaduwleven, het tweede deel van een tweeluik dat begint met Wij, twee 

jongens, volgen de lezers de West-Vlaamse Adriaan in Amerika. Hij is er 

intussen geïntegreerd en heeft er goede vrienden, maar de twijfel blijft knagen. 

Helemaal wennen aan de chaos van de dichtbevolkte stad lukt hem niet. Als de 

gebeurtenissen hem dan ook nog eens tot daden drijven die tegen zijn gevoel 

ingaan, komt langzaam de heimwee op naar de rust en de eenvoud van het 

leven in België, hoe armoedig dat ook was.

Krachtige psychologische roman tegen de historische achtergrond van het 

vroegtwintigste-eeuwse New York.

Schaduwleven
Aline Sax
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