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Hé, jij daar. Ja, jij! Fijn dat je er eindelijk bent. 
Poeh, waar zat je al die tijd? Je bent toch wel een 
lezer, hoop ik? En geen robot uit de toekomst of 
een oermens uit het verleden? Nee toch, hè?

O, ik hoop het echt, want ik heb heel hard  
iemand nodig die veel durft. Die dapper, slim en 
sluw is, en het liefst ook nog superlekker smaakt! 
Eh… nee,  vergeet dat. Dapper en lekker, 
eh… slim! Dat wilde ik zeggen. Dapper en lek
ker slim dus.

Ik heb namelijk dringend je hulp nodig. Ik 
mag nog niks verklappen, maar ik beloof je: als 
je meedoet, wordt het niet alleen superspannend, 
maar ook het allerlaatste wat je… Eh, ik bedoel 
dat het de beste tijd van je leven wordt! Eerlijk 
waar! Dus hou je vast: het zit zo…
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Of nee. Momentje. Even wachten. Eén ding 
moet ik je nog vertellen. Het zou wel eens een 
piepklein beetje GEVAARLIJK  kun
nen worden. Of misschien een ietsepietsie meer. 
En griezelig. Maar jij ziet er niet uit als een bange
rik. Jij bent dapper genoeg om me te lezen, toch? 
Mooi zo. Op pagina 14 verklap ik wat er aan de 
hand is.

—> Doe je mee? Lees dan 
verder op pagina 14.
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Weet je waar je bent?

 Op het verkeerde moment 
                  op de verkeerde plek! 

Snel terug naar pagina 17, 
anders zit je hier 

VOOR ALTIJD GEVANGEN!
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HALT!

O nee, gaat er dan nooit iets goed? Waar zijn we 
nu weer terechtgekomen?

En wie zijn jullie?
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Hah Hah! Wij zijn tijdpiraten!

Wat, echt waar? Wat cool. Echte piraten! Het 
tover boek vertelde al over jullie.

Zo is het. Wij zijn tijdpiraten. En wij 

stelen jullie tijd. Hah hah!

O, wauw. En hoe doen jullie dat? Ik bedoel, heb
ben jullie een piratenschip waarmee jullie door 
de tijd reizen? En kanonnen? En mogen anderen 
ook met jullie meedoen?

Ik heb ook een keer tijd van mijn lezers gesto
len en ik wil graag slecht…

Wij zijn tijdpiraten.

En tijdpiraten stelen tijd.

Kop dicht!
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Ja, oké, dat hebben jullie al gezegd…

Als iets heeeeeeel heeeeeeel 

heeeeeeeeeeel heel langzaam gaat. 

Als jullie ouders zeggen dat ze druk 

bezig zijn. Als iets steeds weer  

herhaald wordt. Of heel, heel, heel 

langzaam gaat. Of als ergens maar 

geen einde aan komt. Of als je zegt: 

hè, is het al ZO laat?!

Dan hebben wij ons ermee bemoeid! 

We verstoppen ons in telefoons, op  

de tv en in boeken! We zitten echt 

overal!!!

Huh, wat? Is dat alles?
Dus jullie zijn helemaal geen echte piraten? 

Maar gewoon… ‘tijdverspillers’? Ik had me iets 
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veel spannenders voorgesteld. Jammer. Nou, dan 
gaan we maar weer, oké?

Jazeker. Zodra we jullie tijd gesto-

len hebben. Nou, geef op dan!

Jullie komen er alleen achter op 

welke bladzijde jullie verder moeten 

lezen als jullie de kruisjes op de vol-

gende bladzijde tellen. Veel plezier 

daarmee, hah hah! En neem er vooral 

de tijd voor…

 

O nee! Snel!

Hah, hah,
hah!!!

9



Mooi, we vertellen Perfecto’s klasgenoten een 
geweldig sterk verhaal, oké? Een verhaal dat ze 
omver blaast. En ondertussen leer ik ze ook nog 
een paar nieuwe scheldwoorden. Ze moeten er 
toch iets van leren, hihihi.

Het toverboek zei wel dat je absoluut niet mag 
ingrijpen in de tijd waar je naartoe bent gereisd. 
Maar ik vertel alleen een verhaaltje. Wat kan er 
nou gebeuren?

Als uiteindelijk de tijdwolf iedereen verslindt, 
maakt het toch niks meer uit.

Eh… Wat zei ik nou net? Tijdwolf? Wat een 
onzin. Waar haal ik dat opeens vandaan? Nee, 
nee, ik bedoelde: als Perfecto het eind van het 
verhaal heeft voorgelezen, dan zullen we wel zien 
wat er gebeurt. Ja. Precies. Dat wilde ik zeggen.

Wat gemeen. En wat is dat voor groene 

67? Waarom staat dat getal daar? 

Moeten we op pagina 67 verder lezen?

Nee, ik weet ook niet waarom de kruisjes eruit
zien als een 67. Ik ben bang dat we maar één 
ding kunnen doen: jullie moeten de kruisjes tel
len! Dan pas weten we via welke bladzijde we 
hieraan kunnen ontsnappen.
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Weet je wat? Ik ken een truc waarmee we de 
tijd vooruit kunnen spoelen. Dan hoeven we niet 
eindeloos op Perfecto’s klas te wachten. Het is 
een eenvoudige tovertruc, maar hij werkt echt.

Zie je de tekening rechts? Dat is het ‘Rad van 
de Tijd’. Het wordt aangedreven door drie tand
wieltjes. Eén daarvan laat het rad met de wijzers 
van de klok mee draaien, één uur verder de toe
komst in. De andere twee laten het Rad van de 
Tijd achteruitlopen, en dat kost ons alleen tijd.
In het juiste tandwiel staat het 

paginanummer waarmee we één 
uur vooruit in de toekomst reizen.

Nou, schiet op dan! Hoe sneller je het vindt, 
hoe eerder we er zijn. 
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Ik wíst het wel. Je doet mee! Geweldig! Oké, 
dan praten we verder. Hier in mijn kerker zijn 
we veilig.

Goed. Ik ben dus Het kleine Slechte Boek. Maar 
als je denkt dat ik alleen maar griezelige verhaal
tjes vertel waarvan het bloed in je aderen stolt, 
dan heb je het mis. Deze keer gaan we nog iets 
veel beters doen!

Het zit zo. Een tijdje geleden was ik in een 
spookslot. Daar hoopte ik spannende verhalen 
te vinden. Alle donkere griezelkelders, schat
kamers en half ingestorte torens speurde ik af. 
Diep in de grafkelder heb ik toen inderdaad iets 
ontdekt.

Tussen alle doodskisten lag een eeuwenoud 
boek, verborgen onder een dikke laag stof. De 
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kaft lag er half af. En toen begon het boek op
eens tegen me te praten! Met een schorre stem, 
zo zachtjes dat ik hem nauwelijks kon verstaan. 
Het boek vertelde me dat hij een toverboek was 
en dat er al drie eeuwen niemand in hem gele
zen had. Zijn inkt was vreselijk verbleekt en hij 
was bang dat hij nooit meer een lezer zou vinden. 
Daarom wilde hij mij zijn eeuwenoude geheim 
verklappen: een toverspreuk die in hem verstopt 
zat!

Ik was natuurlijk meteen enthousiast. Dat kun 
je je vast wel voorstellen. En toen hij me de to
verspreuk had ingefluisterd, klapperden mijn 
ezelsoren. Het was namelijk een TIJD-
REISSPREUK!

Ja, precies! Dat heb je goed gelezen. Het boek 
verklapte me hoe je door de tijd kunt reizen. Ik 
weet nu hoe dat moet.
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En nou wilde ik dus aan jou vragen of je mis
schien mee wilt.

We kunnen bijvoorbeeld naar de oertijd reizen  
en daar lekker een omelet van dinosaurus eieren 
bakken. Of we geven de mensen in de steen
tijd aanstekers zodat ze vuur kunnen maken, en 
daarna laten we ons tot stamhoofd kronen. Of 
we gaan langs bij Mozart, dan laten we hem wat 
coole popmuziek horen en vragen we wat hij 
daarvan vindt!
Of nog beter: we reizen naar de toekomst! Om 
bijvoorbeeld te kijken welke lottogetallen vol
gende week winnen. Geniaal… Dan worden we 
rijk. Yes! Kom, laten we dat doen!
Nou ja, alleen als je durft natuurlijk.
Ah, toe… Doe je mee? Het wordt vast leuk!
Het oude toverboek waarschuwde wel uitge
breid dat je geen rare dingen moet uithalen als je 
een tijdreis maakt. Meteen snapte ik waarom hij 
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geen lezers meer had. Ik bedoel: wat kan er nou 
misgaan? We trappen gewoon een beetje lol…
Eerst moeten we je nog wel even testen. Of je ge
schikt bent voor tijdreizen. Niet iedereen kan 
dat, namelijk. Net zoals alleen astronauten naar 
de maan kunnen vliegen. Maar, eh… dat lukt jou 
vast wel, toch?
Ik weet bijna zeker dat je door de test komt. Oké. 
Als jij geschikt bent om tijdreiziger te worden, is 
de volgende vraag vast geen probleem voor je:
Als het gisteren maandag was, 
welke dag is het dan overmorgen?

 Dinsdag  —> Lees verder op pagina 134.

 Zondag —> Lees verder op pagina 4.

 Donderdag —> Lees verder op pagina 24.

 Huh?  —> Lees verder op pagina 14.
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