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Superheld Jan keert terug
Jan, Jimmy, Ruben en Lotte lopen naar
huis.
De laatste schooldag zit erop.
Ze hebben nu vakantie.
‘Waar ga jij naartoe?’ vraagt Ruben.
‘We blijven thuis,’ zegt Jan.
‘Af en toe gaan we een dagje naar zee.
We krijgen een nieuw dak, dat is heel
duur.
Volgens mijn vader moet het nu echt
gebeuren.
Het dak is net een vergiet als het regent.
We moeten dan onder een parasol eten.’
‘Best wel ongezellig voor jou,’ zegt Lotte.
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‘Wij gaan allemaal weg.
Ik hoop dat het niet te saai voor je is.’
‘Tja,’ zegt Jan.
‘Als het maar droog blijft.
Anders wordt ons huis een zwembad.’
Ze komen op de kruising.
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In de verte zien ze de toren van Lont &
Co Brandverzekeringen.
Bartolomeus Lont is de zoon van de
eigenaar.
Hij heeft twee heel gemene vrienden.
Lelijke Lucie en Gluiperige Gerrit.
Het waren de grootste pestkoppen van de
school.
Maar nu niet meer.
Daar heeft Jan voor gezorgd.
De avond voor zijn achtste verjaardag zag
hij een vallende ster.
Als je een vallende ster ziet, mag je een
wens doen.
Dat heeft zijn moeder hem verteld.
Hij wenste dat hij heel erg sterk zou
worden.
Net zo sterk als Superheld.
Jans wens kwam uit.
Hij werd heel sterk en dapper.
Maar alleen als iemand in nood was.
Anders werkte het niet.
Jan heeft Bartolomeus en zijn gemene
vrienden een lesje geleerd.
Van hen hebben ze geen last meer.
Het was wel fijn om superkracht te
hebben.
Maar ook lastig.
Iedereen wilde het superwezen vangen.
Gelukkig wist niemand van zijn geheim
af.
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Alleen Jimmy, Ruben en Lotte.
Maar nu denken ze dat hij zijn
superkracht kwijt is.
Jan heeft hun verteld dat hij opnieuw een
vallende ster zag.
En dat hij toen wenste dat hij weer
gewoon Jan zou zijn.
Maar Jan heeft nog steeds superkracht.
Alleen weet niemand dat.
Het is zijn geheim.
‘Was je nog maar sterk,’ verzucht Jimmy.
‘Dan kon je bij me langsvliegen als ik in
Spanje ben.’
‘Ja, maar dat is helaas niet zo,’ zegt Lotte.
Jan grijnst.
Zijn vrienden moesten eens weten!
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