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De nieuwe sensatie uit Zweden

waar inmiddels meer dan 150.000 exemplaren zijn verkocht

Elias Våhlund (1973) heeft nog
geen idee wat hij wil worden als
hij later groot is. In de tussentijd
schrijft hij kinderboeken en werkt
hij als regisseur, scenarioschrijver, acteur, stuntman en docent.
Hij won bovendien een zilveren
medaille voor Groot-Brittanië bij
het Wereldkampioenschap schermen en is erelid van de Britse
Schermacademie.

Nieuwe graphic novel-reeks voor de jeugd
Deel 1 en 2 verschijnen voorjaar 2019
Bekijk de trailer van Handboek voor Superhelden op
Facebook: @HandboekvoorSuperhelden

Elias ontmoette zijn vrouw Agnes
(1985) in 2002 bij een theaterproductie waar hij als acteur en zij
als ontwerper bij betrokken was.
Agnes werkte eerder als grafisch
vormgever en fotoredacteur. Ze
is dol op stripboeken en naar eigen
zeggen in hart en ziel een nerd.

ELIAS & AGNES VÅHLUND
DEEL 1

HET HANDBOEK
Plotseling zag Lisa dat één van de boeken op de
plank bijna licht gaf. ‘Handboek voor Superhelden’
stond er op de rug. Ze kreeg het gevoel of het boek
tegen haar praatte, haar vroeg het uit de kast te
pakken en te gaan lezen ...
Lisa moet erg wennen op haar nieuwe school. Ze
wordt door een aantal jongens gepest vanwege
haar flaporen. Iedere avond valt ze in slaap met
haar handen op haar oren gedrukt, in de hoop
dat ze de volgende ochtend plat tegen haar hoofd
zullen zitten.
Op een dag, wanneer ze weer eens door het
groepje jongens wordt achternagezeten, vlucht
ze de bibliotheek in. Daar wordt haar aandacht
getrokken door een boek. Vreemd genoeg komt
dat boek niet in de bibliotheekcatalogus voor.
Van de bibliothecaresse mag ze het mee naar huis
nemen en dat blijkt het begin te zijn van Lisa’s
transformatie tot de superheld genaamd Het
Rode Masker.
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Tot 15
april
special
e intro
ductiep
rijs

€ 9,90

Een snel, opwindend en heerlijk verhaal over een meisje dat zelf de touwtjes in handen neemt.
Maak kennis met deze moderne Pippi Langkous die beschikt over superkrachten!

€ 12,50 (tot 15 april speciale introductieprijs van € 9,90)
92 bladzijden / Gebonden / NUR 280 / 15 x 21,5 cm / 978 90 8967 294 0 / Verschijnt februari 2019
Display met 10 exemplaren - 978 90 8967 296 4

GRATIS LESBRIEVEN
Thema: pesten
Alle scholen zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Onderdeel van dat veiligheidsplan is een zogenoemd pestprotocol. De gratis lesbrieven bij de serie Handboek voor
Superhelden bieden aanknopingspunten voor scholen en leerkrachten om onderwerpen
als pesten, vriendschap en buitensluiting te behandelen. Door middel van concrete vragen
en opdrachten wordt er direct aan de leefomgeving van leerlingen en de dagelijkse gang
van zaken op school gerefereerd. Verder bevatten de lesbrieven onder meer oefeningen op
het gebied van begrijpend lezen en woordbegrip.
De lesbrieven zijn gratis te downloaden via onze website: www.hooglandvanklaveren.nl.

LESBRIEF
LESBRIEF

ELIAS & AGNES VÅHLUND
DEEL 2

HET RODE MASKER
Als je vaak genoeg over iets droomt, zal je droom
op een dag uitkomen.
Lisa heeft haar eerste ‘superheldenmissie’ vervuld,
maar ze heeft sterk het gevoel dat het allemaal een
droom was. Want de dagelijkse praktijk is dat ze op
school nog net zo gepest wordt als voorheen. De
pestkoppen in de klas lijken haar altijd uit te kiezen. Elk verloren moment leest Lisa in dat bijzondere boek dat ze in de bibliotheek vond: het Handboek voor Superhelden.
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In dit tweede deel leert Lisa de taal der dieren te
spreken. Ze oefent met de hamsters Olga en Oskar.
Op een nacht breken de drie plaaggeesten uit haar
klas in bij een rondreizend circus. Ze krijgen daar
te maken met een uitgebroken gorilla. Zou het
Rode Masker te hulp schieten?...

€ 12,50 / 100 bladzijden / Gebonden / NUR 280 / 15 x 21,5 cm / 978 90 8967 295 7 / Verschijnt 1 mei 2019
Display met 10 exemplaren - 978 90 8967 297 1
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