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Voor Mike, Molly en Nikki 

(en de dertienjarige Terri die de inspiratie voor dit boek was)





PRO-PROLOOG (Ja, zoiets bestaat.)

 

Je vraagt je vast af hoe ik in een plasje slijm ben veranderd.
Simpel. Het was binnen een dag gebeurd. Oké, in vijf uur, 

als je het precies wilt weten. Het had ook te maken met een heel 
gênant voorval. Daar kom ik nog op.

Ik heb mezelf nooit erg aantrekkelijk gevonden, maar een 
plasje slijm is echt niet prettig om naar te kijken. Ik hoop snel 
weer mijn menselijke gedaante aan te nemen.



Maar laat ik bij het begin beginnen. En dat is in dit geval de...
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PROLOOG

Er zijn een heleboel boeken over kinderen die er niet helemaal 
bij horen. Ik vermoed dat ik ze allemaal gelezen heb.

Meestal gaat het verhaal zo’n beetje als volgt:
(1) De hoofdpersoon is raar...
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of heeft een of andere beperking.

(2) De hoofdpersoon wordt gepest.

(3) De hoofdpersoon neemt wraak...
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of keert de situatie om zodat er ‘lessen worden geleerd’.

(4) Onderweg pikt de hoofdpersoon een paar andere buiten-
beentjes op waardoor hij of zij niet meer alleen is.
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Allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het met boeken over 
andere kinderen? Je weet wel, kinderen die niet echt raar zijn...

  en geen bolleboos...

   en niet... nou ja, zoals hij.

Kinderen die misschien wel... aanstormende helden zijn.
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Stel dat de ‘held’ niet gepest wordt?

Stel dat de held gewoon... niet opvalt?
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EMMIE

Ik heet Emmie Douglas. Ik ben dertien jaar en zit in de tweede 
klas.

Ik ben hier in Meerzicht geboren. Mijn ouders zeggen dat 
ik bij mijn geboorte zo hard brulde ‘dat de ramen ervan rinkel-
den’. Ze vertellen het alsof het dolkomisch is. ‘Ironie’ noemt mijn 
vader dat.




