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Orelia verhuist naar het kustdorpje Saltvik.  
Hier leert ze visser Bern kennen, die net als zij 
onderwaterwezens waanzinnig boeiend vindt!

Op een avond ziet ze iets geheimzinnigs buiten.  
Wat houdt zich verscholen onder het wateroppervlak?  

En heeft het iets te maken met de jongen  
die in zee dook en verdween?

Duik met Orelia en Bern de diepte in!

Krypto. De duistere diepte is het eerste boek  
in de spannende Krypto-serie.
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Cryptozoölogie: 

Studie van verborgen dieren, voornamelijk dieren 
met zulke spectaculaire eigenschappen dat de 

meeste mensen aannemen dat ze niet echt bestaan. 

Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.
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Orelia!

Meneer en mevrouw Birk zijn er. Ze zijn de perfecte 
pleegouders  

voOr jou!

Hallo Orelia!

We hebBen zo’n zin om je beter te leren 
kennen! Het wordt vast heel gezellig!

We gaan samen bergen 
beklimMen, skiën, handballen 

en nog veel meer!

Hoi!
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We worden één 
grote familie!

SALTVIK



dit is ons huis, 
Orelia. Welkom!

Je ben  
vast 

benieuwd 
naar je 
kamer?

kom maar mee naar 
boven, het is een 

gezellige kamer...

... met uitZicHt op de 
steiger en de zee.
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RITSEL

Hè?

als je naar buiten wilt, 
de tuindeur is open!
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