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Snel! We

moeten hier weg! Voordat ze ons

vinden…!
Ik bedoel, eh… Hallo! Fijn dat je me eindelijk leest. Ik wacht al zóóó lang op je. Ik moet je
iets superbelangrijks vertellen.
Maar we kunnen echt niet op deze bladzijde
blijven hangen. Straks vinden ze ons nog! Ik leg
het later wel uit. Nu hebben we geen tijd. Dus
schiet op. Blader naar pagina 16 en lees daar
verder.
Nee, wacht heel even. Eén ding moet je
misschien wel alvast weten: mijn geheim is
huiveringwekkend! Als je het nu al in je
broek doet van angst, kun je me beter gauw wegleggen. Dit is niks voor bange schijterds. Geloof
me: als jij er eentje bent, is wat ik te vertellen heb
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veel te spannend voor jou. Durf je het toch aan,
dan moet je opschieten.
> Lees verder op pagina 16!
—
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Dus jij denkt dat dit allemaal een grap is???
Daar kan ik alleen maar om

lach
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hen!
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Probeer het nog maar
een keer op pagina 86.
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Wow… Ik wist het wel. Jij bent echt oké! Tuurlijk. Mooi, nu kunnen we verder.
Hou jij van in je neus peuteren? Van hoe het
voelt als een pulkje uit je neus glijdt en aan je
vinger blijft plakken? Dat is lekker, toch? Als
het harde dingetje er eindelijk uit is en je het met
je vinger kunt wegschieten? Fijn, hè?
Net als in oude slobberkleren rondlopen. En
je lekker vies maken.
En jij houdt er toch ook niet van om je haren
te kammen en zeep in je oog te krijgen?
Ha, dat dacht ik al.
Serieus, je krijgt er niks van als je je drie weken
niet wast. Hier en daar groeit misschien wat van
die harige groene schimmel, dat is alles. Het
stinkt niet eens zo erg.
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En heb je ooit gehoord dat iemand aan boeren
laten is overleden? Of dat iemand zich heeft dood
gesmakt? Het doet niet eens zeer.
Integendeel, het is juist gezond!
Toch zijn al die dingen
verboden. Of onfatsoenlijk. Of ‘niet netjes’.
Vind je dat ook niet raar?

Zeg, wat ben jij voor
een boek? Wat wil je
ons nou eigenlijk vertellen? Dat we ons
voortaan niet meer moeten
wassen, of zo? Of dat we onze
neuspulkjes moeten opeten?
Dat is toch smerig?!
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O nee, dat was ik helemaal vergeten!
Dat is Rozaliefje…
Het lukt me maar niet om haar kwijt te raken.
Zij is mij ook aan het lezen. Net als jij.
Alsjeblieft! Kun jij me helpen om haar te
lozen? Ik heb al van alles geprobeerd!
Ik word graag gelezen, maar Rozaliefje is
echt irritant. Ze loopt de hele tijd te zeuren.
En ze heeft telkens iets aan te merken. Bovendien tekent ze overal roze eenhoorns. Kijk,

zie je wel?
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Alweer één!
Maar ik heb een idee. Wil je een keer flink hard
met me schudden? Misschien wordt ze daardoor
misselijk en stopt ze met lezen.

Dat zou je wel willen! Zo makkelijk kom je
niet van me af. Probeer maar. En vertel nou
eens iets leuks over pony’s. Of iets leerzaams.
Of, wacht, ik weet wat: iets romantisch!
Jaaa…!
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Aaaah. Snel! Schud me door elkaar!

NU . Zo hard als je kunt.
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Jeetje, wat dom. Dat werkt toch helemaal
niet. Ik ben er nog gewoon, hoor. En vertel
nou eindelijk eens verder, want ik heb weinig
tijd. Ik heb mijn moeder beloofd om mijn
kamer op te ruimen. Dus hup ermee, wat heeft
dat Boek der Waarheid nou eigenlijk voor
verschrikkelijks verteld?
Ach, heb je geen tijd? Wat jammer! Want
voordat we verder kunnen gaan, moeten we
helaas nog iets anders doen: een kleine test!
Alleen wie niet dom is, komt verder. Dus ik ben
bang, Rozaliefje, dat het bij jou weleens wat
langer kan gaan duren. Ga liever je kamer
opruimen, zoals lieve kinderen horen te doen.
Over jou, lezer, maak ik me gelukkig geen
zorgen. Verbind gewoon alle lekker

smerige dingen met een lijntje,

in alfabetische volgorde. De pijl
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laat je zien op welke bladzijde

we elkaar weer ontmoeten. Ik weet

natuurlijk dat je in normale boeken niet met een
pen mag gaan zitten krassen. Maar geloof me.
Dit is een noodgeval!
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Ach, dus dat geloof jij?

Echt?
Blijf dan maar

Roza
14

lekker hier met

aliefje!
Of je gaat terug en
probeert het nog een keer!
> Op pagina 101
—
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Mooi. Ik wist wel dat je dapper bent. Welkom in
mijn kerker. Hier komen ze ons vast niet zoeken.
Want echt, ze mogen ons nooit te pakken krijgen. Daarom springen we steeds heen en weer.
Om onze sporen uit te wissen. Snap je?
Goed, en nu vanaf het begin. Oké:

ZE LIEGEN TEGEN JE!

En niet zo’n beetje ook. Knoeperds van leugens. Echt vreselijk gemeen! En jij hebt het waarschijnlijk nooit gemerkt.
Ik ben er zelf ook nog maar net achter!
Ik was op zoek naar een griezelverhaal, en
toen vond ik in de kelder van een bibliotheek
een groot, dik boek. Op een lessenaar. Vastgelegd aan een ketting!
Natuurlijk heb ik hem meteen aangesproken.
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Hij zei dat hij het Boek der Waarheid heette. En
hij beweerde dat hij alle geheimen van het universum kende. En toen ik vroeg of hij me zo’n
geheim kon vertellen – als bewijs, zeg maar –
zei hij iets ongelooflijks. Namelijk dat… Nou ja,
dat…
Wacht even! Dat jij geen bange schijterd
bent, heb je al bewezen. Maar hoe weet ik zeker
dat jij niet bij hén hoort?
Hmmm.
Misschien kan ik je beter eerst testen!
Hoe kan ik dat het beste doen?
Hm. Hmm. Hmmm.
Ha, ik heb een idee! Pak even een speld. En
prik daarmee in, eh… in je vinger. Ja, precies.
En daarna druk je een druppel bloed uit het
speldenprikje. Laat de druppel in het cirkeltje op
de volgende bladzijde vallen.
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Pas wel op dat er niks naast gaat. Anders worden
mijn pagina’s helemaal vies. Hm, dat zou toch
zonde zijn. Dan kan niemand me meer goed
lezen. Hmmmm.
Nee, wacht even!
Ik weet iets beters! Misschien is het handiger
om een test te doen waarbij mijn bladzijden niet
smerig worden. Dit is de opdracht:
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Zoek in deze kerker de drie
dingen op die je het leukst
vindt. Tel de cijfers die daarbij
staan bij elkaar op.
Als je niet bij hén hoort, vind je vast de pagina
waarop het verhaal verdergaat:

? + ? + ? = paginanummer

Ai, dat ging maar net goed! Ik zei het je toch,
we moeten echt voorzichtig zijn.
Maar hier kan ik je eindelijk meer vertellen.
Oké, je hebt intussen vast wel een vermoeden
wie achter ons aanzit, toch?
Wie verbiedt je altijd van alles? Zoals boeren,
neuspeuteren en smakken? En wie zegt de hele
tijd dat je netjes moet zijn en je moet gedragen?
Precies.
De volwassenen!
Is dat je weleens opgevallen?
Ik bedoel, wat is er mis met die lui? Waarom verzinnen ze steeds allemaal regeltjes? En
waarom verbieden ze alles wat leuk is?
Ze houden niet van gek doen en lol trappen.
En gewoon een beetje kletsen over onzin vinden
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