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Persbericht
12 maart 2021

HET DAGBOEK VAN GURTY:
VAKANTIE OP HET PLATTELAND
Bertrand Santini 
 
Eindelijk is het zover: de Franse bestseller Het Dagboek van Gurty komt uit in het
Nederlands. In Frankrijk zijn er al ruim 200.000 Gurtyboeken verkocht, tijd dus dat de
Nederlandse vertaling uitkomt. En op 15 maart is het zo ver: dan zal Gurty ook
Vlaanderen en Nederland veroveren met het eerste boek in de serie, vertaald door
Edward van de Vendel.

€ 13,99 
145 x 210 mm 
144 blz. 
Gebonden 
Zwart-wit 
ISBN 9789 90 5924 900 4 
Vanaf 9 jaar

Het eerste boek over een allercharmantst hondje: Gurty

Lees een fragment
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In elk dagboek gaat Gurty met haar baasje Kasper op vakantie naar hun buitenverblijf
op het platteland. Daar woont ook Gurty’s beste maatje Fleur. Fleur is niet normaal
maar daar mag je niet mee spotten. Ze zegt bijvoorbeeld niet ‘ja’, maar ‘joa’. 

Fleur en Gurty trekken er elke vakantie samen op uit, en raken telkens in grappige
situaties verzeild. Vaste companen in elk avontuur zijn Billenkop, de kat van de buren
(zijn wangen zijn zo dik dat ze doen denken aan, tja, billen dus) en de geniepige
eekhoorn die in de kastanjeboom woont.

Bertrand Santini heeft ondertussen al acht
Dagboeken van Gurty geschreven. En die dagboeken
zijn immens populair bij iedereen. Het is een serie
die jong en oud doet huilen van het lachen. Santini
laat zich inspireren door de interactie tussen zijn
eigen honden, die ook Gurty en Fleur heten.

Bekijk hier de leuke boekentrailer!
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Lof voor Het Dagboek van Gurty
 

"De Dagboeken van Gurty zijn ontzettend grappig en het effect ervan is wonderlijk.
Als je een dagboek van Gurty aan kinderen te lezen geeft, moet je goed luisteren: je
hoort ze schateren van het lachen - ook de kinderen die niet van lezen houden! Eens

je een dagboek van Gurty begint te lezen, laat je het niet meer los. Deze serie zou
terugbetaald moeten worden door de sociale zekerheid en op alle scholen gelezen

moeten worden." 
 

– Gérard Collard, boekhandelaar en recensent op Sud Radio

Perscontact
Voor een recensie-exemplaar of vragen neem contact op met Klaartje 

Klaartje De Boeck 
klaartje@baeckensbooks.be 

0474 / 84 59 80 

Bijlage
Download de boekencover, copyright Baeckens Books.
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Ons adres: 
Baeckens Books 
Frederik de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
+32 15 71 56 53 
 

Copyright © Baeckens Books, All rights reserved. 
Pas je gegevens aan  of schrijf je uit. 
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