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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Over twee weken is het Pasen. 
Dan geeft Hanna een feestje. 
Ze heeft dat al een hele tijd geleden 
besloten. En ze dacht dat ze alle tijd 
had om het feestje voor te bereiden.
Maar de tijd vliegt voorbij als je het 
leuk hebt. En nu heeft Hanna het 
leuk. Daarom gaat de tijd snel. 
Te snel. 
Hoe krijgt ze alles op tijd af voor het 
feest?
Ze heeft een lijst gemaakt. 
Er staat niet veel op.
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Toch voelt het alsof de lijst te lang is. 
Ze heeft ’s nachts zelfs een keer een 
nachtmerrie over de lijst gehad. Ze 
droomde dat de lijst zo lang was, dat 
het zich rond haar voeten kronkelde. 
Ze werd bezweet en onrustig wakker 
en liep naar de tafel. Daar lag het 
echte lijstje.
Op de lijst staat:
 * Het huisje 
 * Uitnodigingen 
 * Eten
Het belangrijkste heeft ze gelukkig al 
geregeld: het huisje.
Hanna’s paasfeest moet natuurlijk 
ergens worden gehouden.
En haar eigen huis is te klein. 
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Daarom heeft ze haar broer Bert 
gebeld. Hanna was zo enthousiast 
dat ze hem niet eens gedag zei. 
‘Mag ik het huisje nog een keer van 
je lenen? Ik ga een feest geven met 
Pasen’, riep ze meteen. 
‘Het huisje is best klein. Dus je 
kunt niet veel mensen uitnodigen’, 
antwoordde Bert. 
‘Ik wil het buiten doen, met een grote 
tafel. Net zoals op Sonja’s vijftigste 
verjaardag’, zei Hanna. 
Sonja is Berts vrouw.
‘Maar toen was het zomer. Met Pasen 
is het vaak nog koud. Je wil toch niet 
dat je gasten het koud hebben?’, 
vroeg Bert.
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‘Het wordt mooi weer met Pasen’, zei 
Hanna vastberaden. 
‘Wat klink je vrolijk’, zei Bert.
Hanna moest lachen. Wat leuk dat hij 
het kon horen! Want, ja, ze was blij. 
Heel erg blij.
‘Dan ga ik voor je duimen dat je gelijk 
krijgt’, zei Bert. 

Ze hoorde dat hij een beetje twijfelde. 
‘Wie ga je allemaal uitnodigen?’, 
vroeg hij toen. 
‘Niet zoveel mensen, hoor’, 
antwoordde Hanna. ‘Jou en Sonja, 
natuurlijk.’ 
‘Dat vinden we erg leuk’, zei hij. 
‘En Peter’, zei Hanna.


