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H o o g l a n d  &  V a n  K l a v e r e n
h e r f s t  t w e e d u i z e n d  n e g e n t i e n

Lisa moet erg wennen op haar nieuwe school. Ze wordt 
door een aantal jongens gepest vanwege haar flaporen. 
Iedere avond valt ze in slaap met haar handen op haar oren 
gedrukt, in de hoop dat ze de volgende ochtend plat tegen 
haar hoofd zullen zitten.
Op een dag, wanneer ze weer eens door het groepje jongens 
wordt achternagezeten, vlucht ze de bibliotheek in. Daar 
wordt haar aandacht getrokken door een boek. Vreemd 
genoeg komt dat boek niet in de bibliotheekcatalogus voor. 
Van de bibliothecaresse mag ze het mee naar huis nemen 
en dat blijkt het begin te zijn van Lisa’s transformatie tot 
de superheld genaamd het Rode Masker.

Lisa heeft haar eerste ‘superheldenmissie’ vervuld, maar 
ze heeft sterk het gevoel dat het allemaal een droom was. 
Want de dagelijkse praktijk is dat ze op school nog net zo 
gepest wordt als voorheen. De pestkoppen in de klas lijken 
haar altijd uit te kiezen. Elk verloren moment leest Lisa 
in dat bijzondere boek dat ze in de bibliotheek vond: het 
Handboek voor Superhelden. 

In dit tweede deel leert Lisa de taal der dieren te spreken. Ze 
oefent met de hamsters Olga en Oskar. Op een nacht breken 
de drie plaaggeesten uit haar klas in bij een rondreizend 
circus. Ze krijgen daar te maken met een uitgebroken 
gorilla. Zou het Rode Masker te hulp schieten?...

eerder verschenen

Bekijk de trailer van Handboek voor Superhelden op 
Facebook: @HandboekvoorSuperhelden
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Nadat Lisa in Het Rode Masker definief een 
echte superheld is geworden, is haar leven 
volledig veranderd. Ze heeft zelfvertrouwen 
gekregen en kan eindelijk gaan en staan waar ze 
wil. Overdag op school voelt ze zich weliswaar 
nog erg alleen, maar ’s avonds vliegt ze over de 
stad om de misdaad te bestrijden. Elke oplichter 
of dief is doodsbenauwd het Rode Masker tegen 
het lijf te lopen. Op eentje na, en dat is nu juist de 
gevaarlijkste schurk die er rondloopt: Wolfgang. 
Hij maakt zich totaal geen zorgen en heeft zelfs 
gezworen het Rode Masker te zullen verslaan. 
Lukt het Lisa om Wolfgang achter de tralies te 
krijgen voordat hij háár te slim af is? 

De gevaarlijkste schurk van de stad, Wolfgang, 
heeft de burgemeester gegijzeld en wil hem 
alleen vrijlaten in ruil voor het Rode Masker. Hij 
wil Lisa al heel lang te grazen nemen en lijkt nu 
een manier gevonden te hebben haar in handen 
te krijgen! Lisa weet niet wat ze moet doen - 
haar eigen huid redden of zichzelf overgeven 
om de burgemeester vrij te krijgen? Gelukkig 
krijgt ze hulp uit totaal onverwachte hoek. 
Maar in hoeverre kan ze haar nieuwe ‘vrienden’ 
werkelijk vertrouwen?

Een superheld mag nooit z’n 
ware identiteit prijsgeven.

 

Elias Våhlund (1973) heeft nog geen idee wat hij 
wil worden als hij later groot is. In de tussentijd 
schrijft hij kinderboeken en werkt hij als regisseur, 
scenarioschrijver, acteur, stuntman en docent. Hij won 
bovendien een zilveren medaille voor Groot-Brittanië 
bij het Wereld-kampioenschap schermen en is erelid van 
de Britse Schermacademie. Elias ontmoette zijn vrouw 
Agnes (1985) in 2002 bij een theaterproductie waar hij 
als acteur en zij als ontwerper bij betrokken was. Agnes 
werkte eerder als grafisch vormgever en fotoredacteur. 
Ze is dol op stripboeken en naar eigen zeggen in hart en 
ziel een nerd.

Een snelle, opwindende en heerlijke serie over een meisje dat zelf de touwtjes in handen 
neemt. Maak kennis met deze moderne Pippi Langkous die beschikt over superkrachten!
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