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Recensie

Hij heeft een bril nodig! Eduard schrikt ervan; dat wil hij niet. Maar de vriendelijke
verkoopster in de brillenwinkel denkt daar anders over. Mét bril zie je bijzondere
dingen die anderen niet zien, fluistert zij hem toe. Nu wordt Eduard toch wel
nieuwsgierig. Zou zij gelijk hebben? Positief prentenboek voor toekomstige
brildragertjes. Eduard is snel overtuigd van de voordelen: mét bril kan hij weer
enthousiast meedoen met zoekspelletjes; ziet hij ’s nachts geen monsters meer;
hoeft hij niet meer vooraan in de klas te zitten en ziet hij hoe leuk de sproetjes van
zijn klasgenootje Linda zijn. Eduard ziet miertjes en nerven in de groene blaadjes,
details die hem zonder bril niet opvielen. De sfeervolle illustraties in warme kleuren
beslaan telkens twee volledige pagina’s. Zij passen goed bij de toon van het
verhaal. De korte tekstblokken zijn op wisselende lege kleurvlakken in de
afbeeldingen geplaatst. De schrijfstijl is natuurlijk en ongedwongen. Uitroepen en
belangrijke opmerkingen zijn in grote letters gedrukt. Een vrolijk en verzorgd
prentenboek 'met een boodschap'. Vanaf ca. 4 jaar.
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Eduard heeft een bril nodig. Maar dat wil hij niet! De brillenverkoopster vertelt hem
dat hij straks allemaal bijzondere dingen kan zien. Zou dat echt zo zijn? Prentenboek
met sfeervolle kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. (samenvatting)
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