Heksengriep
Vreemde hobby

Prettige reis

Elles, Henkie en hun klasgenoten donderen in
de ondere wereld. Ze maken kennis met een
reeks vreemde snuiters. Stap voor stap vernemen ze iets over het verschrikkelijke vierkant
van de Tonga-eilanden en de vlammende cirkel van de Orkney-eilanden. Helemaal mysterieus wordt het wanneer ze in de buurt van de
dromenbron worden gesignaleerd en op zoek
gaan naar de Geheime Geestvlinder. Kan de
oppermachtige glimvlinder hen verblinden?

Heksengriep is fantasy , maar met een

Elles heeft een te gekke opa. Van hem erfde
ze haar paranormale gaven. Na een griezelig
spannende spreekbeurt wordt haar klas omgetoverd tot een knekelhuis eersteklas. Vijf sterrenklas! Heeft Elles last van heksengriep?

Ga mee op zoek met Elles en Henkie en struikel over jouw verbeelding, verdwaal hopeloos…
geniet! Maak kennis met de mogelijkheden van
een zuiltje draaglucht en een zuchtje stuwlucht.
Fantasy is cool! En vet gaaf ook nog!
dikke knipoog naar de realiteit: Elles is niet blind
voor de bedreigingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Heeft de Geheime
Geestvlinder een oplossing in petto? Blijven
de mysteries? Biedt de reeks Ellesboeken een
mogelijke oplossing? Wie weet! Kunnen haar
paranormale gaven op tegen de boze werelden
rondom haar?

‘Jouw opa heeft een duivelsteken op
zijn lichaam staan!’ haalde Francesca uit.
‘Wie zegt dat?’
‘De duivel zelf heeft er zijn stigma
diabolicum voor eeuwig in gebrand.
Achteraan op zijn bil.
Jouw opa ruikt naar zwavel. Opa
Pendularik doet aan zwarte magie.’
‘Leugens! Opa ruikt naar bloemenwater
dat hij zelf trekt van de blaadjes.
Mijn opa doet niemand kwaad!’
‘Zou jij niet iets te veel fantasiestof
hebben ingeademd?’
‘Of verkeerd verbeeldingspoeder
opgesnoven?’ voegde Ed er nog
spottend aan toe.
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Rob Baetens
Tijdens een ouderwetse winter Met Heksengriep snijdt Rob
zag Rob het levenslicht in 1956. een nieuw hoofdstuk aan. Heksengriep is het eerste verhaal uit
Voor zijn boeken haalt hij behoor- een reeks waarin protagonist Ellijk wat inspiratie uit zijn werk in les een hele evolutie doormaakt.
het buitengewoon secundair on- Fantasy ten top! Je zit voor jaren
derwijs. Net als bij zijn leerlin- goed!
gen: redelijk ongewoon dus.
Eerder verschenen
Al ruim 15 jaar verdient Rob zijn Rob publiceerde bij uitgeverij Clasporen in jeugdboekenland. Hij vis, redigeerde en verzorgde mee
schrijft vooral avonturenverha- eindredactiewerk voor uitgeverij De
len en sociaal geëngageerde Sikkel/De Boeck en liet zijn sporen
jeugdromans voor kinderen, tie- na met uitgaven bij uitgeverij Abimo.
ners en adolescenten.
Een lezing van Rob meemaken
doe je op eigen risico: je kunt
maar beter je dosis pilletjes tegen
de lachkrampen verdubbelen…
Als je gaat surfen, zet dan je
stormzeil op!
www.robbaetens.be.
rob.baetens@skynet.be

Zwanger van een droom blijkt zijn
meest gelezen boek in Nederland.
Liefde in een fles (Nominatie KJV)
maakte rimpels in de vijver van de
jeugdliteratuur. Patrick V. richtte
zich tot jongvolwassenen. Ook Erkan en Johnny Shit blijven populair
bij de fans. Een regenbui van tranen is vertaald in het Frans en het
Sloveens.
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