Foto: Debra Hurford Brown

E

r was eens een klein landje genaamd
Steenrijk, dat al eeuwenlang werd

geregeerd door een dynastie van blonde
koningen. De koning in de tijd waarover

Zo begint dit verhaal van J.K. Rowling.
De beste vrienden van koning Fred zijn
baron ter Sluyks en baron van Bulckhoven,
die natuurlijk weinig goeds in de zin hebben.
En bestaat De Ickabog nou wel of niet echt?

ik nu schrijf, heette koning Fred de
Flinkerd. Dat ‘Flinkerd’ had hij zelf aan
zijn naam toegevoegd op de ochtend van zijn
kroning, deels omdat het mooi paste bij ‘Fred’
maar ook omdat hij op een keer helemaal in
zijn eentje een wesp had doodgeslagen, als

In De Ickabog vieren fantasie en verbeelding
weer hoogtij, zoals we dat al jaren van J.K.
Rowling mogen verwachten. Het is met zichtbaar plezier verteld en geschreven en met al
evenveel plezier vertaald door de bekende
Harry Potter-vertaler Wiebe Buddingh’.
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