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Boek: De leeuw in de muis
Auteur: Rachel Bright
Uitgeverij: Gottmer
Prijs: € 13,95
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Boek: Toen het donker werd
Auteur: Simone van der Vlugt
Uitgeverij: Ambo/Anthos
Prijs: € 19,99 ✪✪✪✪✪

Natuurjournaliste Monica Wesseling is bevlogen door de vindingrijkheid van de natuur. In haar laatste boek onderzoekt ze Waarom
spreeuwen bloemen plukken en
trillende muizen slimmer zijn.
Wat vind je fascinerend aan de natuur?

“Toen ik 25 jaar geleden tijdens een natuurcursus met een netje in de sloot schepte, was ik verbaasd over wat daar allemaal
in leeft. Al die verschillende dieren, met
vreemde vormen. Mijn nieuwsgierigheid
was gewekt. De rol die dieren hebben in de
natuur en hun gedrag vind ik indrukwekkend, maar ook de plantenwereld en de
ecologie boeien me mateloos.”
Ben je er daarom over gaan schrijven?

“Ik verwonder me nog elke dag. Dat wil ik
overbrengen. Met leuke, blije verhalen.
Ik hoop dat mensen door mijn boeken
beter en op een andere manier naar de
natuur gaan kijken, er iets voorzichtiger
mee omgaan. Dat als ze een pissebed zien,
niet denken ‘voet erop’, maar beseffen dat
het een leuk kreeftachtig diertje is dat eitjes
onder haar buik bewaart.”
Wat is het meest bizarre dat je ooit te weten
bent gekomen over dieren?

“Voor dit boek heb ik negentien ongelooflijke verhalen verzameld. Over muizen
met pootvoorkeuren, vogels die links- of
rechtsogig zijn en olifanten die er al stampend voor zorgen dat zo de planten gaan
groeien die zij nodig hebben om te overleven op de savanne. Dingen waarvan ik
denk: hoe is het mogelijk?!”
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A

ls Menno gokschulden aflost voor zijn
puberzoon, weet hij niet dat hij in de
fuik van een criminele bende loopt. Hij
raakt in de financiële problemen en houdt
dit verborgen voor zijn vrouw Sascha. Als
zij na een ongeluk blind wordt en de politie
een aanslag vermoedt, besluit Sascha het
web van leugens en bedrog te ontrafelen.
Met dit verhaal vol verraad, onderhuidse
spanningen en een vleugje hartstocht overtreft Van der Vlugt zichzelf. Spannend tot
de allerlaatste zin. Een ijzersterke whodunit!

LUISTERTIP
VAN DE WEEK

Journalist en boekenwurm
Weija Steffens selecteert
voor u wekelijks een luisterboek. Dit keer: Het Grote Gruffalo
Luisterboek van Julia Donaldson
en Alex Scheffler. Voorgelezen
door actrice Lies Visschedijk.

H

et is muisstil in de auto. Ik weet niet
wat ik meemaak. We zijn op weg naar
ons vakantieadres. Normaal gillen ze door
elkaar heen en zeuren ze of we er al bijna
zijn. Maar nu, niets van dit alles. Ademloos
luisteren mijn drie kinderen (4, 5 en 8) naar
de verhalen van De Gruffalo. Over Muis die
op zoek is naar eten. Tijdens zijn zoektocht
komt hij Slang, Uil en Vos tegen die in hem

M

uisje wil net zo moedig zijn als Leeuw
en gaat bij hem in de leer. Maar als
hij eenmaal neus-aan-neus staat met het
machtige roofdier, blijkt dat er in die stoere
leeuw ook een bang muisje verstopt zit.
Geweldig hoe Bright met weinig woorden
en tekst op rijm zo’n wijze levensles kan
vertellen. De paginagrote, kleurrijke illustraties van Jim Field, bekend van Een leeuw
in mijn cornflakes, zijn zeer grappig en
ondersteunen het verhaal subliem. Goed
voor urenlang kijk- en (voor)leesplezier.

een smakelijk hapje zien. Muis verzint een
eng dier: de Gruffalo, een groot beest met
oranje ogen, een tong zo zwart als drop en
paarse stekels van zijn staart tot zijn kop.
Zo schrikt hij de dieren af. Dan ineens staat
de Gruffalo écht voor zijn neus. In het
vervolgboek Het Kind van De Gruffalo gaat
het Gruffalo-kind stiekem in de donkere
nacht op onderzoek uit naar de Grote
Vreselijke Muis.
Beide verhalen, op rijm, zijn supergrappig en een tikkie spannend met een briljante ontknoping. Actrice Lies Visschedijk,
bekend van Gooische Vrouwen en Soof, leest
ze erg geestig voor. Alle karakters in het
verhaal geeft ze een eigen stemmetje. Met
onheilspellende muziek en twee griezelige
liedjes. 30 minuten puur vermaak (voor 4+).
Titel: Het Grote Gruffalo Luisterboek van
Julia Donaldson & Alex Scheffler
Voorgelezen en gezongen door: Lies
Visschedijk Lengte: 32 minuten
Uitgeverij: Rubinstein Score: ✪✪✪✪
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