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‘Het eerste nijlpaard is een interactief audio E-book voor iBooks.  

Anton Mol en nijlpaard Kwab vinden het eerste nijlpaard op de Noordpool. 
 

Haarlem, 1 maart, 2014- Creative Cave Publishers presenteert ‘Het eerste nijlpaard,  
deel 2 uit de serie: ‘De Ongelooflijke Verhalen van Prof. Dr. Anton Mol’ 
 
Verhaal 
Professor Doctor Anton Mol en Kwab het nijlpaard zitten in een badkuip in de Noordelijke 
IJszee. Het stormt en Anton Mol heeft het er moeilijk mee. De reis voert ze naar een 
bijzondere bibliotheek: De Hermetica Philosphica Animalia. Vanaf deze plek vervolgen ze 
hun reis naar de Noordpool. Daar komen ze oog in oog te staan met het eerste nijlpaard. 
De ontmoeting is van korte duur. Het tweetal wordt opgeslokt door een groot 
zeemonster. 
 
Interactief audio E-book voor iBooks 
‘Het eerste nijlpaard’ is deel 2 uit de serie: ‘De Ongelooflijke Verhalen van Prof. Dr. Anton 
Mol’ en het vervolg op deel 1: ‘Een ongelooflijk verhaal’. 
Als je het E-book opent op je iPad dan kan je de verhalen ook lezen met geluid. Het 
verhaal wordt dan voorgelezen. Het is eigenlijk een verhaal met een hoorspel. Als je op 
de afbeeldingen tikt dan krijg je nog extra informatie over wat je op de afbeelding 
ziet. De serie bestaat uit 3 delen: ‘Een ongelooflijk verhaal’, ‘Het eerste nijlpaard’ en  
‘De wereldkampioenschappen’. Het laatste deel wordt opnieuw geschreven en getekend 
en speelt zich af tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië. 
 
‘Het eerste nijlpaard’ is verkrijgbaar in iBooks voor € 1,99. 
Vereisten: Om dit boek te bekijken moet u een iPad hebben met iBooks 3 of nieuwer en 
iOS 5.1 of nieuwer of een Mac met iBooks 1.0 of nieuwer en OS X 10.9 of nieuwer. 
 
Makers van  Het eerste nijlpaard 
De prentenboek serie is geschreven door Paul Rooyackers en getekend door Stefan de 
Groot. Het verhaal wordt voorgelezen door Paul Rooyackers met stemmen van Stefan de 
Groot als Anton Mol en Kwab. 
 
 



 
Stefan de Groot 
Stefan de Groot maakt al zo’n twintig jaar zeer interactieve verhalen en animaties en 
strips voor internet, Cd-rom’s, televisie en apps.. Zo maakte hij meerdere tekenfilms op 
basis van bestaande prentenboeken, waaronder Nijntje. Deze prentenboek verfilmingen 
zijn gemaakt in de stijl van de illustrator. Voor Creative Cave Publishers publiceert hij zijn 
eigen werk en werk van andere schrijvers, animators, illustratoren en striptekenaars. 
  
Paul Rooyackers 
Paul Rooyackers is docent taalexpressie en drama met een langdurige ervaring in 
verschillende onderwijsvormen evenals in het jeugdwerk. Hij heeft meerdere educatieve 
boeken geschreven over taal, dansen en theater. Onlangs verscheen nog het boek 100 
lachspelen die hij samen met Hakim Traïda schreef. Tevens regisseert hij theater- en 
dansvoorstellingen. 
 
Over Creative Cave Publishers 
Creative Cave Publishers is opgericht door animator/appmaker Stefan de Groot. De 
uitgeverij is gevestigd in Haarlem, Nederland. De Groot maakt al zo’n twintig jaar zeer 
interactieve verhalen en animaties en strips voor internet, televisie en apps. Hij is de 
schepper van het stripfiguur Kwab, waarvoor hij 13 jaar geleden de eerste Printing-On-
Demand strip publiceerde. Hij is ook gespecialiseerd in het maken van tekenfilms van 
originele kinderboeken voor televisie. Hij heeft verscheidene rijke geanimeerde 
kinderboek apps gemaakt voor de Nederlandse en Engels markt. Voor Creative Cave 
Publishers publiceert hij zijn eigen werk en werk van andere schrijvers, animators, 
illustratoren en striptekenaars. 
 
Media Kit 
Bekijk de Media Kit voor ‘Het eerste nijlpaard’ op creativecavepublishers.com voor 
afbeeldingen van het verhaal en ander beeldmateriaal. 
 
Like Creative Cave Publishers op Facebook 
Volg Creative Cave Publishers op Twitter: @CreativeCavePub 
 
Media Contact 
Stefan de Groot 
creativecavepub@gmail.com 
Vraag een promo code aan voor een recensie 
 
www.creativecavepublishers.com  
 

 
 


