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Kerst is het ideale moment om liefde
en vriendelijkheid te tonen en het goede
te zien in onze mysterieuze wereld.
Waar je ook in gelooft en waar je ook
vandaan komt, ieder van ons kan in deze
tijd van het jaar de wereld een beetje mooier
maken. Eén simpel vriendelijk gebaar
kan iemands toekomst veranderen. En al lukt
het soms niet, met Kerstmis probeer ik altijd
aardiger te zijn, vrijgeviger, en meer te
genieten van het leven. Stel je de verandering in
ons hart voor en via ons in onze dierbare, prachtige
en magische wereld.
Fijne kerst!
Lizzie x
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Ontdek de
magie van
kerst
Ga eerst naar blz. 89. Op deze oefenpagina
kun je je potloden, stiften en pennen
uitproberen. Daarna kun je aan de slag.
Kleur, doodle en laat je fantasie de
vrije loop.
En terwijl je helemaal opgaat in deze
plaatjes, ontdek je dat er veel meer is dan
je op het eerste oog ziet. In de illustraties
zitten heel wat kleine kerstmannetjes
verborgen…
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Hoeveel kun je er vinden?

Zitten ze te goed verstopt?
De antwoorden staan op blz. 90.
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De kerstman roept
‘Ho, ho, ho!’
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‘Kling, klokje, klingelingeling’

NL_Magical Christmas.indd 59

03-06-16 08:36

Dankwoord
Als je dit boek hebt gekocht; dank je wel! Ik hoop dat je
vele uren heerlijk zult kleuren.
Veel dank aan mijn agent Chris Wellbelove van Greene
en Heaton. Oprechte dank aan iedereen bij Penguin
die aan dit boek heeft gewerkt. Een speciaal woord
van dank aan Fi Crosby en Fenella Bates voor deze
geweldige kans.
Dank ook aan het team van Hobs Reprographics aan
Tower Bridge Road, voor het maken van schitterende
scans en de heerlijk luchtige gesprekken.
En zoals altijd; dank aan mijn familie en vrienden, die
me altijd steunen. Ik hou van jullie.
Veel kleurplezier!
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Oefenpagina
Test je potloden, stiften en pennen in deze illustratie.
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Lizzie Mary Cullen won
vele prijzen met haar
prachtige illustraties.
Ze woont in Londen en
illustreerde meerdere
boeken. De magische
stad was haar debuut in
Nederland.

Ga lekker zitten voor de open haard (of bij de kerst
boom) en pak dit kleurboek erbij. Lizzie Mary Cullen illustreerde
hoe Kerstmis over de hele wereld wordt gevierd. Van schaatsen

Lizzie
Mary
Cullen

op het drukste plein in New York, surfen in Sydney tot verlichte
grachten in Amsterdam en overdadig versierde etalages in
Londen. Wereldsteden veranderen in iets magisch rond kersttijd!
En terwijl je aan het kleuren bent, ontdek je dat er meer is dan dat
je op het eerste oog ziet. In de kleurplaten zitten heel wat kerstmannetjes
verscholen. Kun jij ze vinden?

Kleur- e n
zoe kboek

Sla dit kleurboek open… Er wacht een magische
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Lizzie Mary Cullen

kerstwereld op jou om ingekleurd te worden!

