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en de superhelden

Max is gek op superhelden. Hij heeft één favoriet en 
dat is eigenlijk geen superheld maar een superheldin: 
Megapower! Ze is dapper, kan computers programmeren 
en bommen onschadelijk maken. Ze heeft laserogen en 
is ongelofelijk sterk...

Maar het mooiste van alles is dat Megapower anders is 
dan alle andere superhelden. En Max weet waarom.
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Voor Guillem, die er elke 
dag voor me is en dit 
buitengewone avontuur  
met me deelt

R. Bonilla

Voor Meritxell,  
mijn Megapower

O. Malet

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
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Nederlandse tekst van Antje Schoehuys-Blaak
Oorspronkelijke titel: Max y los superhéroes
© 2019 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2016 Edicions Bromera, S.L. Spanje
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Spanje 
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 695 8

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Vier Windstreken



Max is gek op superhelden,

net als de meeste kinderen van zijn leeftijd.



Als kleine jongen kon Max niet wachten tot het carnaval was,  

omdat hij zich dan kon verkleden als een superheld. 

Maar inmiddels weet hij dat hij daar helemaal niet op hoeft  

te wachten…

Joehoe!



Max is gek op de verhalen die zijn opa hem vertelt.  

Avonturen in zwart-wit over superhelden die poesjes  

in gevaar redden. Wat zijn ze dapper!



Ook de vriendjes van Max zijn gek op superhelden.  Zo is Milan helemaal weg van Silver Snake, uit zijn favoriete videospelletje. 

Gijs droomt ervan om ooit Black Machine te worden en Emma is helemaal 

verliefd op Red Force, want die is volgens haar zó knap...
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