
‘Dit schooljaar wordt nog leuker’
Na het succes van het eerste deel is de jonge Donald terug met een gloednieuw spannend avontuur…

Jacht op het spook is het tweede deel in de populaire nieuwe serie Club Donald Duck. Na een 
succesvolle lancering van boek 1 in juni 2020, brengen de makers van Donald Duck Weekblad 22 

september as. het tweede deel in de reeks. 

Het lijkt wel of het spookt…

Donald is al helemaal gewend op de coole DOINK-school. Dit schooljaar wordt nog leuker, want
Donalds allerbeste vriendin, Dolly zit nu ook bij hem in de klas! Dan is er nog een nieuw klaslokaal vol
technische snufjes, waar de klas filmpjes voor internet mag maken. Alles lijkt goed te gaan, maar
dan… ziet Donald akelige ogen in een donkere kast… vanuit het niets wordt er een taart naar hem
gegooid, en wie loopt er ’s nachts door zijn slaapkamer? Het lijkt wel of het spookt! Samen met
Mickey, Katrien, Karel en natuurlijk Goofy, gaat Donald op zoek naar het spook. Maar of ze hem gaan
vinden…

Als de letters bij elkaar maar leuk zijn!

De nieuwe leesboekenreeks Club Donald Duck is een serie graphic novels, leesboeken met meer dan
200 bladzijden, vol vrolijke en kleurrijke illustraties en met één verhaallijn (de boeken zijn los van
elkaar te lezen): iedere boek vertelt een grappig avontuur van een jonge Donald Duck. De lancering
van het eerste boek in de Club Donald Duck boekenserie bleek een succes, want binnen een week is
het eerste boek herdrukt! Het belang van vrolijk lezen staat bij Donald Duck op nummer één.
Kinderen even te zien verdwijnen in een boek, even geen schermtijd, maar wegdromen bij de
avonturen van Donald Duck; Even lekker Donald Ducken…

We vinden het heel erg fijn om te zien dat kinderen Donald Duck-in-boekvorm ook 
enorm waarderen. Dat zegt iets over het character Donald Duck, maar ook iets over 

het leesgedrag van kinderen. Die houden écht wel van lezen... als al die letters bij 
elkaar maar leuk of interessant of spannend genoeg zijn!

Hoofdredacteur Donald Duck Weekblad, Joan Lommen.



Verkoopinformatie

Prijs: €14,95. Club Donald Duck, Deel 2, Jacht op het spook is vanaf 22 september te koop in de 
Nederlandse boekhandels, food branche en via DonaldDuck.nl/shop. De Club Donald Duck 
boekenreeks is geschikt voor kinderen tussen 8 – 12 jaar. 

Over Donald Duck Weekblad

Al meer dan 65 jaar lezen vier generaties de doldwaze avonturen van Donald, Katrien, oom Dagobert, de
neefjes, Willie Wortel en alle andere Duckstadbewoners en zij bewaren daar mooie, grappige en vaak ook
leerzame herinneringen aan. Kinderen genieten, net als hun ouders dat vroeger deden (en dat nog steeds
doen), van de vrolijke wereld van Donald Duck. Of het gaat om lezen, leren of spelen: met Donald Duck is alles
leuker. Diverse onderwerpen komen aan bod, waarbij ‘fun’ altijd vooropstaat en ‘leren’ een natuurlijk gevolg
is. Donald Duck Weekblad wordt in Nederland uitgegeven door DPG media magazines en het volledige
portfolio bestaat uit: Donald Duck Junior, Donald Duck Extra, Katrien Duck, de Donald Duck pockets en nu dus
ook de leesboeken reeks: Club Donald Duck. Via DonaldDuck.nl/Shop verkoopt het weekblad het complete
portfolio en meerdere vrolijke merchandise producten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Persmaterialen zijn te downloaden via: DonaldDuck.nl/pers. Voor meer informatie, interview verzoeken, of 
opvragen van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met: 
Else Pool | pers@donaldduck.nl | +31 6 26789 769
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