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Bij Adam thuis is het ee
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Shelly en Bigfoot woon
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samen met tien wilde die
zootje
Bigfoot Family gaat het
om een
ongeregeld op avontuur
te redden.
groot natuurreservaat
Door Vera Bosch
Bigfoot wil zijn roem gebruiken om
de wereld te verbeteren. Hij reist af
naar het Canadese natuurreservaat
Rockey Valley. X-Trackt Oil
Company boort daar naar olie.
Op een milieuvriendelijke manier,
zegt het bedrijf. Maar Bigfoot
ontdekt dat dit een leugen is. Al
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astische
eenhoorn en andere fant
Lotte
dieren die ooit leefden.
op een
e
me
Stegeman neemt je
leiding
duizelingwekkende rond
gestorven.
langs dieren die zijn uit
n ze weer
In dit mooie boek kome
helemaal tot leven.
Door Annemarie Terhell
In dit zelfbedachte papieren
museum zijn 25 dieren te
bewonderen. Er is een Ruimte van
Reusachtige Recordhouders, waar
een zwaarbewapend gordeldier en
een tropische monsterslang wonen.
Een Kabinet der Knuffelbeesten,
waar een wollige grondluiaard
om een knuffel bedelt. En een
Wonderkamer van Waterwezens,
waar een reusachtige oervis

vloggend wil hij de wereld op de
hoogte stellen van deze naderende
natuurramp, maar dan verdwijnt hij
plots op mysterieuze wijze. Adam,
moeder Shelley, grizzlybeer Wilbur
en de drukke wasbeer Trapper
vertrekken halsoverkop naar
Canada om Bigfoot te vinden en de
natuur te redden voor het te laat is.

Belangrijke boodschap
Bigfoot Family is een vervolg op
Bigfoot Junior. Daarin leerde Adam
zijn bijzondere vader voor het eerst
kennen. Je hoeft die film niet gezien
te hebben om deze te kunnen
volgen. Net als het eerste deel zit dit
vervolg vol spanning en actie. Toch
zit je door alle grapjes en gekke

types steeds net niet helemaal op
het puntje van je stoel. Maar tussen
alle grappen door heeft Bigfoot
Family een belangrijke boodschap:
wees zuinig op de natuur.
Big Foot Family, nu in
de bioscoop, Nederlands
gesproken

Papieren museum vol
verwonderdieren
vervaarlijk naar je grijnst. In
de sfeervolle tekeningen van
Marieke Nelissen kun je ze veilig
bewonderen. De dieren zijn zo
wonderbaarlijk dat ze haast wel
verzonnen moeten zijn. De grap
is: dat zijn ze dus niet. Ze hebben
allemaal echt bestaan!

In de knel
Voorin het boek schrijft
paleontoloog Jelle Roemer:
‘Het klinkt misschien gek, maar
uitsterven is heel gewoon.’ Het
overkwam de dino’s en zoveel
andere dieren. Lotte Stegeman
laat zien dat uitsterven ook heel
verdrietig is. Met haar enthousiaste
tekst vol weetjes en verhalen

brengt ze al die vreemde
beesten tot leven, waardoor
je denkt: wat jammer. Dus
laten we goed passen op de
Parterre voor Pechvogels,
waar dieren te zien zijn
die met uitsterven worden
bedreigd. Zoals het magisch
waterwezen axolotl en het
schubdier, dat eruitziet als
een wandelende artisjok.
Het zou eeuwig zonde zijn
als die door toedoen van
de mens allemaal zouden
verdwijnen.
De eenhoorn en andere fantastische dieren die ooit leefden,
Lotte Stegeman & Marieke Nelissen (ill.). Luitingh-Sijthoff,
€ 19,99 (10+)

