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Lisa BoersenJani Kekke en de blauwe dagdromerMet illustraties van Linda GroeneveldLisa Boersen heeft
vele talenten. Ze kan presenteren, programma's maken én ze kan schrijven. En hoe! Zij schrijft het soort
boeken dat kinderen het liefste lezen: boeken waar je om kunt lachen en die spannend zijn. Jani Kekke en de
blauwe dagdromer is zo'n boek.Kom nu alles te weten over de KekkesWie is Jani Kekke? Een Kekke, maar
wat zijn Kekkes? Kabouters? Of lijken ze meer op Klaas Vaak? Of op iets daartussenin? Kekkes zijn kleine
mannetjes, maar noem ze geen kabouters, daar beledig je ze mee, want kabouters, die zien er niet uit! En Klaas
Vaak, daar geloven ze niet in, dat is een verzinsel van de mensen. Kekkes zijn wél echt. Kekkes verdelen de
slaap over de mensen. Maar ze laten zich niet zien. Dat is veel te gevaarlijk.Mensen in slaap strooien is een
heel precies werkje. Jani Kekke is er goed in. Maar op een dag schrikt hij zo erg dat hij te veel slaapzand
strooit. En nu slaapt de koningin geen acht uur, maar honderd jaar!Om deze fout ongedaan te maken heeft Jani
Kekke hulp nodig. Tim is een van de weinige mensen die Kekkes kunnen zien. Dat komt door zijn grote talent
voordagdromen. Hij probeert Jani te helpen, zo goed als hij kan. Maar Tim is maar een kind. En bij de
koningin kom je zomaar niet.Lisa Boersen (1975) studeerde culturele antropologie en niet westerse sociologie
en algemene literatuurwetenschappen. Daarna maakte ze programma's voor De Balie en Paradiso. Voor de
VPRO werkte ze als redacteur kunst en cultuur en presenteerde ze Picabia.
Linda Groeneveld (1961) debuteerde met Draken spelen niet met vuur, waarmee ze op de internationale

kinderboekenbeurs in Italië en in enkele musea in Japanexposeerde. Sindsdien heeft ze verschillende
kinderboeken en educatieve uitgaven geïllustreerd en verzorgde ze de tekeningen voor het blad Okki.

