
Een degelijk, 

afstandelijk geschreven werk

inkt!

Heruitgave van deze kinderboekklassieker. 

Stach, een zeventienjarige jongen, moet 

zeven onmogelijke geachte opdrachten 

uitvoeren als hij koning wil worden. De zes 

ministers die het land sinds de dood van de 

oude koning besturen, houden het niet voor 

mogelijk dat hij ze tot een goed eind brengt, 

maar in sprookjes en kinderboeken kan 

alles... Het blijft een mooi boek om te lezen!

Alleen al vanwege de cover zou het boek Het 

mooiste ei van de wereld de aandacht moeten 

trekken. Het beschrijft de avonturen van drie 

kippen: Stippeltje, Bonenstaak en Ragebol. 

Die wilden nodig eens weten, wie nu de 

knapste was. De een had het mooiste jasje 

aan, de ander de mooiste benen en de derde 

had de mooiste kam. Maar wie was er nou de 

allermooiste? Ze besluiten om advies te vragen 

aan de koning. Hij moet het maar uitmaken… 

Wat volgt is een leuk avontuur met prachtige 

illustraties.

Succesvolle boeken krijgen zelden een 

goed vervolg (in kwaliteitszin – niet in 

verkoopcijfers). Kijk maar naar Kluun met 

De weduwnaar. Hetzelfde trucje nog eens 

uitgemolken. Maar het kinderboek Koning 

van Katoren vormt een uitzondering. Lang 

nadat het eerste deel zo’n succes werd, 

kwam schrijver Jan Terlouw met het 

vervolg Zoektocht in Katoren. Koning Stach 

is alweer veertig jaar aan de macht en een 

troonopvolger is gewenst...

Wie is de mooiste van het 
land...
Door Marga de Vries

Niets leukers dan grapjes over poep en plas 

voor kleine kinderen. Dat is al zo sinds 

De film van ome Willem. Het voorleesboek 

De poep- en piesprinses van Pimm van 

Hest en Elena Temporin doet er nog een 

schepje bovenop. Het gaat over het kleine 

prinsesje Antoinette die niets liever doet 

dan onbeschaafde geluiden maken. Haar 

personeel is er niet zo van gediend, maar 

mag niets zeggen natuurlijk.  Dit zorgt 

voor hilariteit en verwarring op het kasteel. 

Uiteindelijk komt alles natuurlijk goed. 

Echt jongensboek: Rugdekking van Gerard 

Sonnemans. Het verhaal speelt zich af in de 

Tweede Wereldoorlog ten tijde van Market 

Garden, dat de geschiedenisboeken is ingegaan 

als de grootste militaire operatie die ooit 

plaatsvond in ons land. De hoofdpersonen zijn 

Pat en George, twee Amerikaanse airbornes die 

samen van alles beleven. Gaandeweg het boek 

leren we ze beter kennen: hun moeilijke jeugd, 

de ontberingen van alledag, de harde regels in 

het leger.
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Lusten jullie een broodje 
poep?
Door Marga de Vries

Zeven moeilijke 
opdrachten
Door Marga de Vries

Stach zoekt opvolger
Door Marga de Vries

Wat Call of Duty niet laat 
zien!
Door Bert de Raaf
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