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1 GEHEIMZINNIG HUIS
‘Vakantie!’ juichte Dolfje.
Hij sprong uit het slaapkamerraam, rolde het dak van
het huisje af en liet zich over de rand vallen. Met een
vaart suisde hij omlaag.
Hoog boven hem zag hij de sterren en de volle maan.
‘Wrow, waar blijf je, Noura?’
‘Wraa! Hier ben ik al.’
Het volgende moment landde Noura soepel op handen
en voeten naast Dolfje op de grond.
Grijnzend keken ze elkaar aan. Toen renden ze het bos
in.
‘Wrow, mooi hier in de Ardennen,’ gromde Dolfje.
Hij zag er al een beetje weerwolfachtig uit.
Spitse oren, haren op zijn handen.
Noura knikte. Ook zij was al aan het veranderen.
Haar neus was een zwart snuitje geworden.
‘Fijne vakantieplek. En fijn dat ik met jullie mee mocht.’
Dolfje knikte.
‘Opa weerwolf heeft ons hierheen gestuurd: pa, ma,
Timmie en jou en mij dus. Als jonge weerwolf ging hij
hier zelf ook op vakantie.’
In de verte zag Dolfje de top van een heuvel boven de
bomen uitsteken.
‘Wie het eerst op die heuvel is! Wedden dat ik dat ben?’
‘Dat zullen we wel eens zien!’ Noura lachte.
Dolfje schoot weg en Noura rende achter hem aan.
Zigzaggend renden ze tussen de bomen door.
Ze sprongen met gemak over dikke boomstronken.
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Hun schaduwen dansten in het maanlicht. Bladeren
stoven op.
Terwijl Dolfje rende, veranderde hij steeds meer.
Hetzelfde gebeurde met Noura.
Vingers vergroeiden tot klauwen met scherpe nagels.
Neuzen en monden veranderden in harige snuiten.
Toen ze de voet van de heuvel bereikten, waren Dolfje
en Noura helemaal weerwolf.
‘Wrow, hou je mij nog bij, Noura?’
‘Wraa! Ik wel, Dolfje. Maar kun jij mij bijhouden?’
Meteen stoof Noura de heuvel op.
Dolfje schoot er lachend achteraan en haalde haar in.
Om de beurt lagen ze voor. Soms keek Dolfje schaterend
om. Dan weer knipoogde Noura over haar schouder
naar hem.
Ten slotte bereikten ze snuit aan snuit de top van de
heuvel. Ze staken hun koppen in de lucht en huilden
naar de maan: ‘Woe-woe-woe!’
‘Jij hebt gewonnen, Noura,’ zei Dolfje.
‘Nee hoor, jij was eerst,’ zei Noura.
Dolfje wees.
‘Noura, kijk daar!’
Een puntig dak stak boven de boomtoppen uit. Achter
de bomen stond een groot, donker gebouw.
‘Wrow, een geheimzinnig huis! Zullen we gaan kijken?’
‘Durf jij, Dolfje? Misschien is het wel een spookhuis.’
Dolfje aarzelde even. Het huis zag er vervallen en
verlaten uit. Spoken zouden zich hier vast thuis voelen,
dacht hij.
‘Natuurlijk durf ik, Noura. Misschien zijn er spoken.
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Nou en? Wij zijn weerwolven. Kom mee.’
Voorzichtig liepen ze het pad op dat naar de voordeur
leidde. Het leek of het steeds stiller werd.
Vleermuizen fladderden rond de schoorsteen.
Daarboven hing de maan als een grote lamp aan de
nachthemel. Maanlicht weerkaatste op de ruiten.
Het huis was een beetje ingezakt, alsof het oud en moe
was.
Dolfje pakte Noura’s hand beet. Hij voelde het prikken
van haar scherpe nagels. De haartjes op haar vingers
kriebelden.
‘Wie zou hier gewoond hebben, Noura?’
‘Geen idee,’ zei Noura. ‘Of toch wel: graaf Dracula, de
beroemde vampier, denk ik.’
‘Wrow! Volgens mij woonde die niet in de Ardennen,
hoor.’
Grinnikend liep Dolfje het stenen trapje op naar de
deur. Hij drukte de klink omlaag en duwde. De deur
was niet op slot. Krakend zwaaide hij open...
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