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Amsterdam, 13 juni 2019. Uitgeverij KLIN presenteert het kinderboek ‘Nuru n’Zuri of Leeuw
komt terug naar huis’ van Ludwig Bauer en Marsela Hajdinjak:

‘Nuru n’Zuri of Leeuw komt terug naar huis’ van Ludwig Bauer is zojuist verschenen.
Een prijswinnend leerzaam kinderboek over migratie en goeddoen met feeërieke
illustraties van Marsela Hajdinjak.

De bekende Kroatische schrijver heeft opnieuw de kracht van zijn pen
gebruikt om onze universele waarden te onderstrepen, deze keer
voor de jonge lezers. Met een zorgvuldig samengesteld verhaal over
Nuru de Leeuw leert Ludwig Bauer kinderen dat goeddoen loont en
dat het niet beperkt blijft tot een soort dieren, een mensenras of een
continent.
Nuru de Leeuw leefde in een circus, maar een toverspreuk maakte het
mogelijk dat hij terug kon gaan naar Afrika. Onderweg naar huis was
hij heel dapper en deed hij veel goeds. Hij hielp mensen en dieren.
Iedereen was trots op hem. De verhalen over zijn moed deden al
gauw de ronde. Daarom wilde de troep leeuwen die hij tegenkwam
graag dat hij bij hen kwam. Ook al had hij geen familie in Afrika, Nuru
voelde zich er meteen thuis.
Over de auteurs:
De beroemde Kroatische schrijver Ludwig Bauer heeft veel verhalen en toneelstukken geschreven voor
kinderen en vijftien romans voor volwassenen. Hij heeft er belangrijke prijzen voor gekregen en zijn werk
is vertaald in een aantal Europese talen, waaronder ook in het Nederlands. Zijn kinderboeken zijn vaak
geïllustreerd door Marsela Hajdinjak, een grafisch ontwerpster die ook veel prijzen heeft gewonnen met
haar illustraties. Zowel Ludwig (Lujo) Bauer als Marsela Hajdinjak wonen en werken in Zagreb.
Het boek is overal te verkrijgen.
Prijs: € 15,50
ISBN: 978-94-92160-15-7

Geïllustreerd, in kleur, met harde kaft, gebonden, 20 pagina’s
NUR: 277, 280
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