




Elli WoollardElli Woollard begon verhalen te schrijven nadat haar jongste zoon tijdens een gênant  
voorval de bril van de beroemde kinderboekenschrijver Michael Rosen had gebroken. Ze maakt  

prentenboeken en kindergedichten. Bij Lemniscaat verschenen van haar hand Formidabele fabels,  
bewerkingen van de fabels van Aesopus, en Waarom? Daarom! een hervertelling van de verhalen van  
Rudyard Kipling, beide op rijm. Elli woont in Londen met haar vier kinderen, haar echtgenoot en een 

gestoorde kat. In de herfst struint ze graag tussen de gevallen bladeren op zoek naar kastanjes. 

Briony May SMithBriony May SMith groeide op in Sandhurst in het Engelse Berkshire, waar ze met haar jongere broer en  
zus in de tuin speelde. Ze studeerde illustratie aan de universiteit van Falmouth en werd genomineerd voor  
de Macmillan Prize for Illustration in 2013 en 2014. Briony heeft boeken van Michael Morpurgo en Jeanne  

Willis geïllustreerd en schrijft en tekent haar eigen verhalen. Ze woont tegenwoordig in Devon, waar ze  
geïnspireerd raakt door het verstrijken van de seizoenen en de dieren die ze schetst. In de herfst 

trekt ze graag met haar hond Finbar en een thermosfles thee de bossen in om van de 
veranderende kleuren te genieten.

Voor Freya en Harry – E.W.

Voor Tante Lotty en Oom Nick, 
Harry en Joseph x – B. M. S. 
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De herfst 
van Kleine Gans



Een hele mooie zomer lang,

ging een Kleine Gans haar gang.

Ze speelde, zwom en ze genoot.

Ongemerkt werd ze sterk en groot.

De bomen begonnen te verkleuren.

Kleine Gans voelde: er gaat iets gebeuren.



Ze dacht: ‘Er is iets wat ik moet doen.

Het heeft vast te maken met dit nieuwe seizoen!’

Terwijl het bos langzaam vergeelde,

en Kleine Gans met haar vriendjes speelde,

voelde ze diep in haar hart een zeurende pijn,

alsof ze ergens anders zou moeten zijn.


