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Madonna
Jacob en de zeven dieven
Jacob en de zeven dieven is het derde deel in een serie van vijf
kinderboeken (ook voor volwassen kinderen) geschreven door
niemand minder dan popidool Madonna, geïllustreerd door
internationaal vermaarde illustratoren en geïnspireerd op de
kabbalah.
Onlangs verscheen Jacob en de zeven dieven wereldwijd in
honderd landen en dertig talen. De illustraties zijn gemaakt door
Gennady Spirin.
Gennady Spirin over Jacob en de zeven dieven:
‘Het verhaal speelt zich af in het Europa van de 18e eeuw. Het zou in een aantal
verschillende stijlen kunnen worden geïllustreerd, maar wij hebben voor een
barokke stijl gekozen. Dat kleedt het boek mooi aan en behoudt de dramatische
sfeer en de psychologische kenmerken van alle personages.’
Madonna Ritchie is geboren in Bay City, Michigan. Zij heeft 16 platen op haar naam
staan en speelde in 18 films (o.a. in A League of Their Own). Zij woont met haar
echtgenoot, filmregisseur Guy Ritchie en haar twee kinderen, Lola en Rocco, in
Londen en Los Angeles. Dit is haar tweede kinderboek. Haar eerste kinderboek,
De Engelse Rozen, verscheen in september 2003 in meer dan honderd landen over de
hele wereld. Van de Nederlandse editie zijn reeds 21.000 exemplaren in druk.
Gennady Spirin is geboren op eerste kerstdag in een kleine stad in de buurt van
Moskou. Hij illustreerde al drieëndertig kinderboeken. Hij ontving gouden medailles
van de Society of Illustrators, de Golden Apple en de Grand Prix van Bratislava en
Barcelona Internationale Biënnale, en de eerste prijs tijdens de Bologna International
Book Fair. Meneer Spirin woont met zijn vrouw en drie zonen in New Jersey.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Uitgeverij Vassallucci,
afdeling publiciteit op 020 - 521 83 23, oscar@vassallucci.nl of joni@vassallucci.nl
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