
Dit is de

KERKER
 VOOR GEHOORZAME KINDEREN! 
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KERKER
 VOOR GEHOORZAME KINDEREN! 

Als je alti jd lief en braaf wilt zi jn,  
bli jf je lekker voor alti jd hier.

En anders probeer je het nog eens 
op pagina 35!

Gezellig, vind je niet?
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Yes! Je hebt het gedaan. Je hebt gelogen! Dat had 
ik niet gedacht. Jij bent écht een goeie lezer...  
Super! Met iemand zoals jij lukt het me vast om 
een serieus slecht boek te worden. Je weet wel, een 
boek dat eigenlijk veel te griezelig is, maar dat je 
toch niet kunt wegleggen als je eenmaal begonnen 
bent. Omdat het barstensvol bloedstollende ver
halen en waanzinnige geheimen staat. En raad
sels die zo moeilijk zijn dat je er bijna gek van 
wordt. Als me dat lukt, word ik ooit misschien 
zo’n lekker beduimeld, kapot gelezen exem plaar. 
Met gescheurde bladzijden en ezels oren, zodat 
iedereen kan zien hoe spannend ik ben en hoe 
graag iedereen me leest. Dat zou cool zijn! 

De eerste stap hebben we trouwens net ge
zet! Want ik moest natuurlijk eerst je aandacht  
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trekken en zorgen dat je in me begon te lezen. 
Dat is de eerste test die een slecht boek moet 
doorstaan. En volgens mij hebben we dat met z’n 
twee tjes prima geflikt.

Natuurlijk moet ik veel meer doen dan dat. 
Ik zal je vast vertellen wat er allemaal nog komt, 
oké? Dan kun jij bedenken of jouw zenuwen dat 
aankunnen.

Goed. Gelogen hebben we al. En dat gaan we 
nog vaker doen, want dat hoort er gewoon bij. 
Net als venijnige raadsels en grappen. Volgens 
mij zie je dat wel zitten, of niet? Verder staan ons 
vier bijzondere opdrachten te wachten. Elk boek 
dat zijn lezers kippenvel wil bezorgen, moet die 
uitvoeren:
1. Ik moet iets van je stelen.
2. Ik moet iets doen wat verboden is.
3. Ik moet je voor de gek houden.
4. En als ik héél slecht wil zijn, 
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moet ik je helemaal aan het einde nog 
een verschrikkelijk griezelig verhaal 
vertellen. Een verhaal met zo’n huivering
wekkende wending dat je... nou ja, dat...

Ach, dat merk je later vanzelf wel. Meer kan ik 
hier echt niet verklappen.

Tussendoor halen we natuurlijk allerlei ge
mene streken uit. Gewoon, omdat we er zin in 
hebben. Je zult zien hoe leuk het wordt!

Of vind je het saai? Nou, je kunt natuurlijk 
stoppen met lezen wanneer je maar wilt. Hoe
wel... zo gemakkelijk gaat dat al niet meer. Kom 
maar mee. Ik moet je iets laten zien.

—> Blader naar pagina 12.
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Hé, super! Dus jij wilt wel mijn proefkonijn zijn? 
Fantastisch!

Bedankt.
O, nee hè...
Zag je wat ik deed? Slechte boeken zeggen echt 

nooit dankjewel. Ik moet nog veel leren. Sorry.

AARGH. Sorry zeggen mag natuurlijk 
ook niet. Duh.

Wat is dit lastig, zeg. Shit!
Ja, goed zo! Vloeken. Dat is al een stuk be

ter. Volgens mij vloeken slechte boeken er altijd 
op los.

Verdomdeshitkakkerdekakzooi!

Ha!
Ik heb het echt gezegd.
Cool, toch? En niemand houdt me tegen.
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Hoewel, eh...
Dat doet me ergens aan denken. We moeten 

eerst nog iets regelen.
Door naar deze pagina te bladeren heb je  

beloofd mee te doen. Bedankt. Of, eh... nee, ik 
bedoel: best, als jij je verder aan de regels houdt, 
mag je voor deze ene keer meedoen.

Maar ik heb nog iets van je nodig. Om pre
cies te zijn, eh... moet je nu namelijk voor me  

LIEGEN.
Ja, ik weet het. Mag eigenlijk niet, natuurlijk. 

Maar volgens mij ben jij dapper genoeg om het 
toch te doen. Het is maar een leugentje om best
wil, hoor. Je hoeft alleen tegen me te zeggen dat 
je oud genoeg bent om me te lezen. Ter bescher
ming van kleine kleutertjes, snap je?

Stom, vind je ook niet? Zo’n onzin! Alsof 
jij niet oud genoeg bent om een boekje zoals ik 
te lezen.
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Maar omdat ik weet dat liegen niet zo makke
lijk is, doe ik het een keer voor.

Komt ie... Hierbij zeg ik je dat het volstrekt 
ongevaarlijk is om mij te lezen. Dat je in mij niks 
slechts of verschrikkelijks zult tegenkomen, en 
dat er ook niets met je kan gebeuren.

Zie je wel? Dat viel best mee. Liegen doet geen 
pijn.

Nou jij. Jij moet tegen mij zeggen dat je super
slim bent, en oud genoeg om met dit avontuur 
mee te doen. En dat je van een paar lelijke woor
den en griezelverhalen heus niet van je stokje 
gaat. Je bent toch geen kleuter meer? En dat is 
geen leugen, maar de waarheid.

 Ik lees op pagina 6 verder en verklaar 
daarmee dat ik ouder dan zestien ben.
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Dit is een van mijn kerkers. Ik heb er een heleboel.
Lekker pikdonker, hè? Volgens mij zitten er 

zelfs spinnen.
En SPOKEN, natuurlijk.
Ben je bang voor spoken?
Geloof je eigenlijk wel dat ze bestaan?
Misschien denk je, net als veel mensen, dat 

iemand om spook te worden eerst vermoord 
moet worden. En dat je het lijk daarna om mid
dernacht bij volle maan onder een boom moet  
begraven terwijl je allerlei vervloekingen uit
spreekt. Nou, dan zal ik je wat vertellen. Er be
staat namelijk ook een héél ander soort spoken.

Heb je weleens gehoord over boeken die hun 
lezers gevangennemen? Als serieus slecht boek 
moet ik dat natuurlijk ook kunnen. En kijk, daar 
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zijn die kerkers dus voor. Kom je in een kerker 
terecht, dan heb je een van mijn raadsels niet 
goed opgelost. Zolang je de oplossing niet vindt, 
kun je niet verder lezen. Ha, en dan heb ik je dus 
te pakken! Als je niet uitkijkt, blijf je in me ge
vangen tot je gek wordt. Maar volgens mij ben jij 
slim genoeg om ook weer te ontsnappen.

Effe voor de duidelijkheid: ik stop natuur
lijk niet letterlijk je lichaam in een cel. Duh! 
Je kunt me gewoon dichtslaan en een boterham 
met pindakaas gaan eten. Maar terwijl je op je 
brood zit te kauwen, zul je je blijven afvragen 
hoe het verhaal verder zou zijn gegaan. En op 
die manier blijft een stukje van jou voor altijd in 
mij gevangen – en  word jij bij wijze van spreken 
een GEEST.

Grappig, hè? Hihi.
Mooi, nu ben je in elk geval gewaarschuwd. En 

ik hoop trouwens ook niet dat het zover komt. 
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Mocht je toch in een kerker belanden, probeer 
dan te ontsnappen door terug te bladeren en het 
raadsel op te lossen. Als je het ant
woord goed hebt, kom je vrij.

Hé, weet je wat? Ik heb 
een geweldig idee! We be
ginnen gewoon meteen. 
Zijn we gelijk goed op 
gang met onze slechte 
streken. Laat maar zien 
of jij weet te ontsnap
pen. Zo merk je met
een hoe het werkt. 
Oké, veel plezier!

Of nee, eh... ik 
bedoel natuurlijk: ik 
hoop dat je het niet 
in je broek doet van 
angst!
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Je krijgt van mij trouwens nog wel een tip: kijk 
in de kerker goed om je heen.



Schijtzooi! Dat is hem!
Geweldig, toch? Nu hebben we zelfs al 

gevloekt! Dit gaat de goede kant op. Mooi, dan 
kunnen we meteen door naar de volgende op
dracht.

Deze keer moet ik iets van je STELEN.
Waarschijnlijk denk je: Ach, mij best. Doe 

maar. Je bent toch maar een boek, dus wat zou je 
van mij kunnen pikken?

Eerst wist ik dat zelf ook niet zo goed. Maar 
na een tijdje piekeren bedacht ik dat er toch wel 
wat dingen zijn die ik van je kan stelen.

Je aandacht, bijvoorbeeld.
Ha, en die heb ik gelukkig ook allang.
Maar een serieus slecht boek zou je bijvoor

beeld ook van je verstand kunnen beroven.  
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