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Anne Frank (1929-1945) is misschien wel het beroemdste
meisje van Nederland. Ze is bekend door haar dagboek.
Anne Frank is Joods. Ze woont in Amsterdam als de Tweede
Wereld0orlog begint in 1940. Ze moet samen met haar
ouders en zusje onderduiken. Ruim twee jaar verstoppen
ze zich in het bedrijf van Annes vader, in het achterhuis.

Anne is bang dat ze ontdekt worden.
Ze is bang dat ze doodgeschoten worden.
Ook ’s nachts is Anne bang.
Het liefst kruipt ze dan bij haar vader in bed.
‘Dat lijkt kinderachtig’, schrijft ze in haar dagboek.
‘Maar je zou het eens moeten meemaken.
Je kunt vaak je eigen woorden niet verstaan.’

Anne Frank, haar leven
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In Anne Frank, haar leven lees je over Anne Frank. Over haar
leven voordat ze moet onderduiken en haar tijd in het
achterhuis. Over haar eerste verliefdheid en haar angst om
ontdekt te worden. Je leest ook wat er gebeurt nadat het
gezin is opgepakt. Anne overlijdt in een concentratiekamp
als ze vijftien jaar is. Ze is een van de zes miljoen Joodse
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
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ANNE FRANK,
HAAR LEVEN

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl.
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Mel Wallis de Vries (1973) is een van de populairste schrijvers
van spannende boeken voor jongeren. Al vier keer won ze de
Prijs van de Jonge Jury.

Bo houdt haar glas omhoog.
‘Proost’, zegt ze. ‘Op mijn beste vriendinnen.’
‘Proost’, zeggen de anderen.
Er valt een vreemde stilte. Iedereen denkt aan hetzelfde.
‘En op Emma’, zegt Anouk zacht.
‘Op Emma’, zeggen de anderen.
Heel even voelt het alsof ze weer met z’n vijven zijn.

Stan bekijkt de scootmobiel van dichtbij.
‘Kan ik je helpen?’
Stan schiet overeind. Het eerste wat hij ziet,
is een blauwe lok, daarna een vriendelijk
meisjesgezicht. En dan zulke felle ogen dat Stan
zijn blik neerslaat.
Het gaat niet goed met Stan. Hij haalt slechte
cijfers, en het lijkt wel of zijn ouders alleen nog
maar boos op hem zijn. Zijn vrienden
brengen hem vooral in de problemen.
Grote problemen zelfs. Maar dan
ontdekt Stan het FabLab, een
wereld vol techniek en
3D-printers. En Suus ...

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl.
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Na een schoolfeest verdwijnt Emma spoorloos. Alleen
haar fiets en haar jas worden teruggevonden. Emma’s
vriendinnen worden gek van verdriet, maar zijn ook bang.
Want op de camping waar ze met z’n vieren op vakantie
zijn, gebeuren de vreemdste dingen. Wie is het volgende
slachtoffer?

Stan in 3D
STAN IN 3D
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mel wallis de vri es

De Schaduw-reeks is een serie spannende
verhalen voor en over jongeren. In elk verhaal
krijgt de hoofdpersoon te maken met een
onverwachte gebeurtenis. Een gebeurtenis die
vraagt om een moeilijke keuze: doorgaan of
stoppen?

HET SCHEMERHUIS

Jay en Johanna zijn heel normale tieners. Totdat
ze een geheime weg vinden. Een donkere weg die
leidt naar een vervallen huis. En naar de lekkerste
bramen die ze ooit geproefd hebben. Vanaf dat
moment is niets meer normaal ...

Johan van Caeneghem

Het wordt niet warmer en niet lichter.
‘Gek’, zegt Jay. ‘We lijken geen stap vooruit te
komen.’
Ze stoppen even en kijken achterom.
De struiken zijn niet meer te zien. Ook achter hen
is het nu donker.
‘Misschien is het beter om om te keren’, zegt
Johanna.
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Pizzamaffia
Khalid Boudou

‘Een pizza is geen wieldop! Niet in
de doos smijten, maar er zachtjes in
leggen. Met liefde!’
Oom Faris is een goede baas.
Het is druk, druk, druk. Pizza hier,
pizza daar.
Doos open, doos dicht, hup op de
stapel en wegsturen.
‘Robbie! Robbie! Deze met spoed
naar de Hendrikskade!’, schreeuw ik.
‘Waar is dat?’
‘Daar waar je moeder woont, nou
goed? Schiet op, man!’
Donderdag is echt altijd superdruk. Want pizzeria Novara
is in de buurt van een winkelcentrum. Op koopavond
moet het personeel van al die winkels
tot laat werken. Ze bestellen bijna allemaal pizza
bij ons. Ze vreten zich geel aan onze pizza’s.
Maar goed: we hebben dankzij oom Faris dan ook
de lekkerste pizza’s.
Donderdag is ook de leukste dag. Want dan is iedereen er.

Oom Faris, Haas, Robbie, Jeffrey en ik.
Op de laatste donderdag dat alles nog goed is,
bakt oom Faris de pizza’s.
Dat doet hij bijna altijd.
Mijn neef Haas en kale Robbie bezorgen de pizza’s.
Jeffrey, met z’n rare stekelkop, werkt een paar
dagen per week bij ons. Hij doet de kassa. Iedereen
die bij Novara werkt, is tof.
Mijn werk is de telefoon aannemen. En ik maak
kleine gerechten, zoals melanzana: gebakken
aubergines.
‘Brahim!’, roept mijn oom. ‘Brahim! Heb je die
melanzana al klaar?’
Shit, helemaal vergeten!
‘Ja, komt eraan!’, roep ik naar oom Faris.
Dan gaat ook de telefoon nog. Ik neem op.
‘Pizzeria Novara, met Brahim.’
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Stan in 3D

Annie van Gansewinkel

▷▷▷ HET TALENT VAN ...

‘Hihaaaa.’
Nog net op tijd kunnen zijn vrienden
opzij springen als Stan komt
aanstormen.
‘Gast, wat doe je?’
‘Ik heb geen remmen.’
Zo goed als hij kan, stuurt Stan
het wagentje in een rozenstruik.
Daar komt hij tot stilstand. Zijn
vrienden komen om hem heen staan.
‘Gaaf, man.’
‘En nog simpel om te maken ook’,
zegt Stan.

‘Ja, voor jou wel.’
De jongens bekijken de winkelwagen met daarop
een zitje. Stan heeft stokken gestoken door twee
openingen in de zijkanten. Zo duwt hij zich vooruit.
‘Alleen moet het sturen beter. Daar bedenk ik nog iets op.’
Dat lukt hem vast. Stan houdt van alles wat rolt.
Hij kan niet wachten tot hij een scooter krijgt.
Tot die tijd moet hij het doen met fietsen, steppen
en skateboards.

Met nu voor de verandering een
winkelwagen.
Maar de lol is van korte duur, want er
komt een beveiliger aanlopen.
Rustig blijft Stan in zijn kar zitten.
‘Waar heb je die vandaan?’, vraagt de beveiliger.
Stan wijst. ‘Van het winkelcentrum natuurlijk.’
‘Maar die winkelwagen is niet van jou.’
‘Jawel, ik heb er een euro voor betaald.’
‘Dan nog blijft hij van de winkel.
Je brengt hem nu terug.’
Het wagentje is eenbeetje stuk.
Stan heeft er gaten in gezaagd.
Gelukkig ziet de beveiliger dat niet.
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Ren, Amina, ren!
Annelie Drewsen

De zon schijnt. Er zijn veel mensen
buiten.
Amina en Lina lopen door de stad.
‘Kom,’ zegt Lina, ‘we gaan kijken
of ze ergens leuke kleren hebben.’
Ze wijst naar de winkels verderop.
Amina is niet van plan iets te kopen.
Ze wil zoveel mogelijk geld sparen.
Dan kan ze het geld snel naar haar
moeder sturen.
Maar het is wel gezellig om met
Lina mee te gaan.

Ze lopen langs een moeder met een huilend kind.
Op een bankje zitten twee oude mannen.
Een paar jongens rennen voorbij.
En dan opeens: PANG! Er knalt iets.
Amina schrikt. Zonder na te denken
draait ze zich om en rent weg.
Ze rent zo hard ze kan.
Dat heeft ze vaker gedaan. Als je een
knal hoort, dan ren je weg.
Eén keer heeft dat haar leven gered.

Dat was toen ze nog in Somalië woonde.
Amina en haar broer Ahmed waren
op weg van school naar huis.
Ze waren aan het praten en lachen.
Toen begon er iemand te schieten.
Amina rende weg.
Zij overleefde het, maar haar broer niet.
Ze ziet het beeld van Ahmed weer voor zich.
Haar lieve, grote broer.
Nu is hij dood. Hij en heel veel anderen.
Amina rent het plein over.
Ze rent de brug over, het park door,
en nog verder.
Haar hart gaat tekeer. Maar Amina
rent verder.
‘Amina, wacht!’ Het is Lina.
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Het schemerhuis
Johan van Caeneghem

Johan van Caeneghem

Dit is vreemd. Ze kennen de weg
naar school erg goed. Ze moeten
altijd door een tunnel onder het
spoor. Dan langs Hemels Brood,
dat is de bakker bij het station.
Verder langs het ziekenhuis,
voorbij het Sterrenpark en dan
zijn ze op school.
Ze zijn net tussen het ziekenhuis
en het park als ze opeens die
nieuwe weg zien.
Als je niet goed kijkt, zie je hem niet.

schaduw-reeks
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Lezen voor Iedereen

Maar Jay heeft goede ogen. Hij is vijftien.
Johanna is een jaar jonger.
Allebei hebben ze roodblond haar.
In de zon lijkt hun haar wel in brand te staan.
De nieuwe weg ligt een beetje verborgen
achter twee struiken.
Er lopen en fietsen andere kinderen voorbij.
Maar zij lijken de weg niet te zien.
‘Ik wil weten waar die weg naartoe gaat’, zegt Jay.

‘Zullen we even kijken?’
‘Nu?’, vraagt Johanna.
‘We hebben nog even tijd’, zegt Jay.
‘We zijn toch altijd te vroeg op school.’
Jay duwt de twee struiken uit elkaar en ze
lopen de weg op. De struiken sluiten zich
achter hen als een gordijn.
Opeens horen ze niets meer van de straat
waar ze net waren. Geen gebrom van auto’s.
Geen pratende en lachende kinderen.
Ze horen zelfs geen vogels meer fluiten.
Het is helemaal stil. In de weg zitten geen
bochten. Hij loopt rechtdoor tot in de verte,
waar het donker is.
Links en rechts groeien bomen. Ze groeien
boven hun hoofden naar elkaar toe.
Ze houden het zonlicht tegen.
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Doe normaal!

Marian Hoefnagel

Doe
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In actie
tegen pesten

marian hoefnagel

‘Met de meeste leerlingen lukte het
ook wel’, gaat hij verder.
‘Maar met een paar niet.
Die begonnen te plagen.
Ze noemden me groentje. Daar
moest ik wel om lachen. Het was
natuurlijk waar, ik was een groentje:
iemand die van niks weet.
Toen legden ze een nepdrol op
mijn stoel.
Daar moest ik ook nog om lachen.
Maar de keer daarna was het een
echte drol.

Dat was geen grapje meer.
En daarna sneden ze de banden van mijn auto
stuk. En ze belden me op, midden in de nacht.
Dan riepen ze akelige dingen door de telefoon.
Op een dag gooiden ze mijn witte muizen in het
aquarium. Die had ik mee naar school genomen om
er les over te geven.
Ik ben huilend naar huis gegaan.’
Wout zet zijn bril weer op en kijkt de klas rond.

Alle leerlingen zitten heel stil te luisteren.
‘Ik was overspannen’, zegt hij. ‘Ik kon niet meer
slapen. Het duurde erg lang voordat ik weer
beter was.
En toen ik eenmaal weer beter was, durfde ik
niet meer terug naar die school.
Maar ik wilde wel graag lesgeven.
Daar heb ik voor geleerd en dat vind ik leuk
om te doen.
Een vriend van me werkt hier, op deze school.
Hij zei: “Kom bij ons. Ik zal aan de directeur
vragen of jij de aardigste klas als mentorklas krijgt.”
Wout stopt even. ‘En dat zijn jullie dus’, zegt hij dan.
‘Ik hoop maar dat mijn vriend gelijk heeft.
Want het is erg spannend voor me.’
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Jenny Downham
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Ik ga rechtop zitten en doe het
lampje boven mijn bed aan.
Op de muur achter me schrijf ik:
‘Ik wil een jongen bovenop me
voelen.’
Dan ga ik weer liggen en kijk naar
de lucht. Die is rood en grijs.
Het is zaterdagavond. Papa en mijn
broer Cal gaan zo eten bij de tv,
met een bord op schoot. Papa is
nu worstjes aan het bakken.
Ik hoor dat Cal de trap op komt.
Hij komt vragen of ik iets wil eten.

‘Nee’, zeg ik.
‘Wat moet ik dan tegen papa zeggen?’, vraagt Cal.
‘Dat ik een jong olifantje wil’, antwoord ik.
Cal lacht. ‘Ik zal je missen’, zegt hij.
Zoey komt gewoon binnen; ze klopt niet eens.
Ze kijkt me vreemd aan.
‘Waar ben jij mee bezig?’, vraagt ze.
‘Hoezo?’
‘Kom je helemaal niet meer beneden?’

‘Heeft mijn vader je gebeld?’
‘Heb je pijn?’
‘Nee.’
Zoey doet haar jas uit. Ze heeft een kort,
rood jurkje aan.
‘Ga je uit?’, vraag ik.
Ze haalt haar schouders op.
‘Wat heb je op de muur geschreven?’, vraagt ze.
Ze komt dichterbij en leest mijn tekst een paar keer.
‘Ik denk dat je vader verwacht dat je een pony wil’,
zegt ze dan. ‘Of een tripje naar Disneyland. Geen
seks met een vriendje.’
We lachen. Heel lang en heel hard.
Lachen met Zoey, dat doe ik het liefst. Dat zal ik het
meest missen.
En ademen. En praten. En taart. En vissen. Ik hou
van vissen.
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Bo denkt: wat een vreemd kind is
het toch. Ze lijkt wel een vlinder.
Mooi in de zon. Maar niet sterk
genoeg voor de regen. Lilly is de
enige die pillen kreeg na de
verdwijning van Emma. Pillen
om rustig te worden. Misschien is
ze er nooit echt overheen
gekomen. Misschien zijn we
allemaal …
‘Proost!’, roept Mabel. ‘Op de
vakantie.’
‘Proost’, zeggen de anderen ook.

Bo doet een scheut wodka bij
haar cola. Ze neemt een paar flinke slokken. Dan pakt
ze een tijdschrift uit haar tas.
‘De horoscoop!’, roept ze. ‘Mijn sterrenbeeld is
Leeuw. Hier staat: “Iemand brengt jou het hoofd op
hol. Dit wordt een romantische zomer. Je bent hot,
Leeuw!” Ja, hoor, dat gaat duidelijk over mij.’
‘Die onzin geloof je toch niet?’, zegt Anouk.
‘Die mensen bij zo’n tijdschrift verzinnen maar wat.’

‘Sorry, ik was even vergeten dat we miss Medium
bij ons hebben. Jij bent toch helderziend, net als
je moeder? Voorspel jij dan maar eens hoe onze
vakantie wordt.’
‘Ja, leuk!’, zegt Mabel.
‘Ik ben geen waarzegster op de kermis’, zegt Anouk.
‘Zoiets gaat niet zomaar vanzelf.’
‘Zeg maar gewoon wat je voelt’, zegt Mabel. ‘Please,
please, please.’
‘Oké dan’, zegt Anouk. ‘Stil.’
Ze doet haar ogen dicht.
Dan zegt ze: ‘Er zijn hier dingen. Ze komen dichterbij.’
Anouks ogen gaan open. Ze staart in de verte. Als ze
praat, klinkt haar stem vreemd laag. Ze zegt: ‘Ik voel
voor Mabel een aura van verliefdheid. Maar ik zie
ook paarse strepen. Dat is de kleur van onbegrip.
En soms is het de kleur van de dood.’

...............................................................................................................
Hertaling: Jet Doedel

Reeks: Leeslicht

Pagina’s: 112		

Leesniveau: A2/B1

ISBN: 978-90-8696-276-1

Prijs: € 13,50

Anne Frank; haar leven
Marian Hoefnagel

Anne Frank, haar leven

Anne is heel tevreden over de
onderduikplaats.
‘Het is vochtig en scheef’, schrijft
ze in haar dagboek.
‘Maar nergens in Amsterdam is
zo’n gezellig huis voor onderduikers
ingericht.
Misschien wel nergens in Nederland.’
Het achterhuis is ook best groot.
Beneden is de woon-slaapkamer
ANNE FRANK,
van de ouders van Anne. En het
HAAR LEVEN
kamertje van Anne en Margot.
En ook een kamer met een wc en
een wastafel.
Anne maakt hun kamertje meteen een stuk gezelliger.
Ze plakt filmsterrenfoto’s, ansichtkaarten en plaatjes
uit tijdschriften op de muren.
De kamer is nu één plaatje.
Boven is een grote woon-slaapkamer, met een
keuken.
Dat zal de kamer voor meneer en mevrouw
Van Pels worden.
Want zij komen ook onderduiken in het achterhuis.
Lezen in gewone taal

Ze nemen hun zoon Peter mee.
Hij krijgt een klein kamertje bij de trap naar zolder.
Anne vindt het vreemd om ondergedoken te zijn.
Maar niet naar.
‘Het is alsof ik in een heel raar pension ben,
op vakantie’, schrijft ze.
Ze weet dat het een vreemd idee is over onderduiken.
Maar dat is toch echt wat ze voelt.
Maar vijf werknemers van Opekta weten dat er
onderduikers zijn.
Het zijn Johannes Kleiman, Miep Gies, Victor Kugler
en Bep Voskuijl en haar vader Johan Voskuijl.
Beps vader werkt in het magazijn. De andere
mannen die daar werken, weten van niets.
De onderduikers moeten daarom stil zijn.
Ze mogen alleen maar zacht praten.
En verder geen lawaai maken.
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De avonturen van Huckleberry Finn
Mark Twain

De avonturen van Huckleberry Finn

Mijn vader was dus al een jaar weg.
En daar was ik blij mee. Want ik
wilde hem nooit meer zien.
Mijn pa sloeg me namelijk en hij
schold me ook uit. Nu hoorde ik dat
vlakbij ons stadje een lijk in de rivier
was gevonden. De verdronken man
had heel lang haar, net als mijn pa.
En hij was ook nog eens net zo lang
als mijn vader. Zou het hem zijn?
Niemand die het zeker wist.

Mark Twain
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Want zijn gezicht was zo’n beetje
verdwenen. Zo lang had de man
in het water gelegen. Hopelijk
was het mijn pa.
Maar ik was bang dat hij straks toch ineens
weer zou opduiken.
De roversbende viel zwaar tegen. Want er werd niet
gemoord en geroofd. Onze zwaarden waren houten
latten en onze geweren waren bezemstelen.

Volgens Tom zouden we Arabieren, Spanjaarden
en olifanten aanvallen. Maar het bleek om een klasje
schoolkinderen en een leraar te gaan.
Zij wandelden in het bos toen we aanvielen.
Onze buit was een boterham met jam en een pop.
Toen de leraar achter ons aan kwam, lieten we
van schrik de buit vallen.
Nu zei Tom dat de schoolkinderen in het
echt Arabieren waren. En dat onze buit uit
diamanten en juwelen bestond. Hoe dat
kon? Volgens hem hadden tovenaars de
Arabieren in schoolkinderen veranderd.
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‘Blijf je vannacht voor mijn deur
slapen, Maisa?,’ vraagt Eline.
‘Dat vind ik prettig. Ik was gisteren
best een beetje bang, zo alleen in
mijn kamer.’
Maisa buigt haar hoofd.
Ze weet dat missy Eline niet moeilijk
zal doen.
Ze kennen elkaar al zo lang. Vanaf
dat ze vijf jaar oud waren.
Maar toch durft ze haar niet aan
te kijken.
Want dat mogen slaven niet.

‘Als u dat wenst, missy,’ zegt ze
zacht, met haar hoofd naar beneden.
‘Ja, dat wil ik graag,’ antwoordt missy Eline.
Het zal niet in haar opkomen om te vragen hoe
Maisa het vindt.
Of Maisa misschien liever naar haar hutje gaat,
naar haar familie.
Ze zou dat ook niet begrijpen.

Het matrasmatje voor de deur van haar kamer
is lekker zacht.
Het eten dat uit de keuken van het plantershuis
komt, is heerlijk.
Waarom zou Maisa naar dat armoedige hutje
toe willen?
Maisa glipt even naar de keuken.
Missy Eline speelt piano in de ontvangstkamer.
En daar mag Maisa niet komen.
‘Ik blijf hier vannacht, mama Kiesja,’ zegt ze.
‘Vergeet je ons?,’ vraagt haar moeder een
beetje nijdig.
‘Nee, mama Kiesja, echt niet,’ antwoordt Maisa.
‘Missy Eline wil dat ik hier ben vannacht. Zij vindt
het een beetje eng alleen.’
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Jacco ruikt het al. Zonder dat hij
de voordeur opendoet, ruikt hij al
dat er tegen de deur is gepist.
Dat gebeurt nou altijd.
Zijn buurjongen Junior staat elke
avond in het portiek te plassen.
Alsof hij thuis geen wc heeft. Eerst
staat hij wiet te roken en dan te
pissen.
Jacco’s moeder heeft al heel vaak
gevraagd of hij
ergens anders kon gaan staan.
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‘Het is toch ook mijn portiek? Ik mag doen wat ik wil’,
is steeds zijn antwoord.
Jacco’s moeder weet natuurlijk dat op straat
plassen verboden is. Ze kan de politie bellen, maar
ze wil geen ruzie met Junior en zijn grote broers.
Die Antillianen hebben zo’n kort lontje.
Sinds kort zet ze daarom elke avond een emmer
water klaar met een beetje sop. Jacco giet elke
ochtend, voor hij naar school gaat, die emmer leeg

over de tegels van het portiek.
Ook nu weer. Plens, de hele inhoud van de emmer
komt in een keer in de hoek terecht.
Zo, nu stinkt het tenminste niet meer.
Sjaak, de oude overbuurman, staat lachend toe
te kijken. Goed zo jongen, houd de stoep maar
schoon, lijkt hij te denken. Sjaak hoort bij de buurt.
Hij woont er al heel lang. Veel langer dan zijn
moeder en hij, weet Jacco.
Sjaak heeft een klein winkeltje. In zijn etalage
liggen een paar houten beeldjes, kaartspelletjes
met geheimzinnige Chinese tekens erop en
wat boekjes met vergeelde bladzijden. En niet
te vergeten een opgezette eekhoorn en een
opgezette kat. Die zijn allebei opgezet door opa
Piet, Jacco’s overgrootvader.
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BOEKEN BOEIEN

Daar kun je

2 op rekenen!

Voorzichtig duwt Dino de rolstoel
de school in.
De deuren zijn gelukkig breed genoeg.
Hij heeft zijn rolmaat niet nodig.
Er hoeft vanmiddag niet gezaagd te
worden.
Maar er zijn in de gang wel allerlei
hobbels en drempels. Af en toe stoot
hij daar tegenaan.
‘Sorry’, zegt hij. ‘Doet het pijn als ik
ergens tegenaan bots?’
‘Nee, hoor’, antwoordt Belle.

‘Het is een oud schoolgebouw’, verklaart Dino.
‘Ja, dat vertelde de chauffeur van de taxi’, zegt
Belle. ‘Hij zei ook dat het bij de kerk hiernaast hoort.’
‘Ja’, zegt Dino. ‘Vorig jaar stond er een advertentie
in de krant: Kerk met bijbehorend schoolgebouw
te koop. De directeur van mijn school heeft het
gebouw toen gekocht. Mét de kerk.’
‘Wordt die kerk nog gebruikt?’, wil Belle weten.
‘Niet als kerk’, antwoordt Dino.

‘Het wordt een opvanghuis voor leerlingen die
niet thuis kunnen wonen.’
‘Wow’, roept Belle. ‘Is dat het verbouwingsproject
van de school? Daar heb ik over gehoord.’
‘Ja’, zegt Dino. ‘We doen alles zelf.’
‘Gaaf’, zegt ze. ‘Ik houd van klussen.’
Dino zegt niets terug.
Maar hij vraagt zich af of het meisje wel op
deze school hoort.
Dan zijn ze bij het klaslokaal.
De leraar doet de deur voor hen open.
‘Welkom, welkom’, zegt hij tegen Belle. ‘Wat leuk
dat je er bent!’
Hij geeft Belle een stevige hand.
‘Zoals je ziet, hebben we maar één meisje bij ons in
de klas’, gaat hij verder. ‘We zijn dus heel blij met je,
Belle!’
‘Goed!’, zegt Belle lachend.
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MaMs

Ik denk dat ik gek word!
Dat moet wel, want ik heb net
gehoord dat mijn moeder kanker
heeft.
Niet zomaar een kankertje dat
met een chemo of bestraling
overgaat.
Nee. Het zit door haar hele lijf.
Eierstokken, lever, gal, darmen.
Wat zit er nog meer in je lijf?
Volgens mij bestaat hartkanker niet.
Of wel?
Ik heb er nooit van gehoord.

Als ze dat ook heeft …??
Het doet er niet toe. Mijn mams gaat sowieso
dood! Natuurlijk kan de arts niet vertellen
wanneer.
En mams wil het niet weten.
Dat heeft ze gezegd.
Wil ik het weten?
Nee!
Ik wil niet dat mijn mams doodgaat.

IK WIL HET NIET!
Ze is mijn mams.
We hebben verleden week nog gewinkeld.
Toen wisten we het nog niet.
De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor
honderd euro kleren uitkiezen.
Ik heb veel gescoord (UITVERKOOP!!!) en we
gingen ook nog wat eten.
Maar dat kan me nu geen reet meer schelen.
Ik weet niet of ik ooit die kleren aan zal
trekken.
Ik zit echt te janken terwijl ik dit typ.
Mijn MAMS GAAT DOOD!!!
IK WIL HET NIET!
Mams is mooi, ze is lief.
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Karel en Elegast

een ridderroman uit de Middeleeuwen
Karel rijdt verder het bos in.
Hij wil zo min mogelijk geluid maken.
Daarom laat hij zijn paard over het
zachte mos lopen.
In de verte hoort hij een ander paard.
Het geluid komt dichterbij en even
later ziet hij een
ruiter zijn kant opkomen.
‘Kalm blijven, kalm blijven.’
Karel spreekt zichzelf moed in
terwijl zij elkaar naderen.
Wie kan dat zijn midden in de nacht?

Goede genade, dat moet de duivel
zelf zijn, denkt Karel als de ruiter vlakbij is.
Ik heb nog nooit iemand gezien die zo zwart is.
Zwart is zijn helm, zijn schild, zijn hele wapenrusting,
zijn paard. Alles is pikzwart.
Vlug slaat Karel een kruisje.
‘O, lieve heer, zorg ervoor dat deze man mij
geen kwaad doet.’

Ook de zwarte ridder is verbaasd dat iemand hem
midden in de nacht tegemoet komt rijden.
Die moet verdwaald zijn, denkt hij.
Die is vast de weg kwijt.
Hij grinnikt als hij ziet dat de man wel erg rijk
moet zijn.
Goud en edelstenen schitteren op het harnas
en de wapens.
En dan het paard! Zo’n mooi en sterk paard heeft
hij nog nooit gezien.
Dit is een geweldige buit die mij tegemoet komt
rijden, denkt hij.
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In de behandelkamer trek ik mijn
doktersjas aan.
Dan loop ik naar het hok van Bo.
Hij ziet er een stuk beter uit.
Nieuwsgierig snuffelt hij aan mijn
hand.
‘Je baasje komt je zo halen, jongen’,
zeg ik. ‘En ik zie aan je dat hij goed
voor je zorgt. Misschien wel te
goed.’ Even later haal ik Bo uit het
hok. Langzaam aai ik over de dikke
vacht op zijn flanken. Ja, daar
kan wel wat van af.
Maar goed, zal ik Bo nu weer opsluiten of zal
ik hem meenemen naar mijn kantoor?
In het hok heeft hij duidelijk geen zin.
Goed, dan mag hij met me mee.
Ik ga achter mijn computer zitten. ‘Kom maar bij
mijn voeten liggen’, zeg ik tegen Bo. Dat doet hij
braaf. Mooi, nu kan ik aan de slag. Ik maak een
dossier over Bo. En intussen kriebel ik de hond
achter zijn oren. ‘Ik begrijp je wel, hoor’, zeg ik tegen

hem. ‘Chocola is zo lekker! Ik kan er ook niet van af
blijven. Maar …’ Opeens word ik onderbroken door
twee klopjes op mijn open deur. Daar staat Ruben in
de deuropening.
Hij lacht. Hij heeft natuurlijk alles gehoord!
Waarom klets ik ook tegen een hond over mijn
eetverslaving? ‘Goedemorgen’, zegt Ruben.
‘Je assistente stuurde me door.’ Ik knik. ‘Ja, ja, het is
goed.’ Bo komt overeind en springt tegen zijn baasje
op. Ruben knuffelt hem. En ik zit ernaast met een
rood hoofd.
‘Dit had ik zaterdag niet durven hopen’, zegt Ruben.
‘Hij is weer helemaal oké.’ Ik sta op van mijn stoel.
‘Ja, maar er is wel iets dat ik met je wil bespreken.’
Ruben schrikt. ‘Is het iets ergs?’ ‘Nee, hoor, niks
ernstigs’, antwoord ik. ‘Komen jullie even mee naar
de behandelkamer?’
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Stan in 3D

populairste schrijvers
Al vier keer won ze de
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Het gaat niet goed met Stan. Hij haalt slechte
cijfers, en het lijkt wel of zijn ouders alleen nog
maar boos op hem zijn. Zijn vrienden
brengen hem vooral in de problemen.
Grote problemen zelfs. Maar dan
ontdekt Stan het FabLab, een
wereld vol techniek en
3D-printers. En Suus ...
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STAN IN 3D

Stan bekijkt de scootmobiel van dichtbij.
‘Kan ik je helpen?’
Stan schiet overeind. Het eerste wat hij ziet,
is een blauwe lok, daarna een vriendelijk
meisjesgezicht. En dan zulke felle ogen dat Stan
zijn blik neerslaat.

nnen.’
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