harmen van straaten

e
d
n
e
e
n
e
gem
n
a
m
boe

Eerste druk 2020
Dit is een bewerkte uitgave van Super Jan
Tekst en illustraties: Harmen van Straaten
www.harmenvanstraaten.nl
Basisontwerp: Coverkitchen / Storytel
Boekverzorging: Studio Leopold
Uitgeverij Leopold, Amsterdam / www.leopold.nl
isbn 978 90 258 7991 4 / nur 282

Uitgeverij Leopold drukt haar boeken op papier
met het fsc®-keurmerk. Zo helpen we waardevolle
oerbossen te behouden.
www.kinderboeken.nl

Inhoud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Een verschrikkelijke verjaardag
Naar school 12

7

De stinkstraf 18
Een vreemd feestje 25
Miss Poes 31
Ruimtewezens 38
De jacht wordt geopend 43
De menselijke kanonskogel 48
De vliegende beer 56
Beren achter bomen 64
Superheld Jan keert terug 69
Een plan 77
Clown Peppino 81
In het nieuws 86
Het gemene plan 90
De kraak van de eeuw 99
Een plan voor Jan 104
De valstrik 109
Het slurpmonster 115
Alles is weer gewoon 119
Superheld Jan-regels tegen pesten

124

1

Een verschrikkelijke verjaardag

Jan kijkt door het raam.
Morgen is hij jarig.
Dan wordt hij acht jaar.
De hemel ziet donkerblauw, er is geen
wolkje aan de lucht.
De maan schijnt door de bomen.
De kale bomen zien eruit als monsters.
Het lijkt alsof ze zo met hun klauwen
kunnen toeslaan en hun prooi kunnen
grijpen.
Een straaltje maanlicht valt precies op
de poster van Superheld.
Die hangt boven Jans bed.
Jan spaart alles van Superheld.
Hij heeft zelfs een Superheld-pak.
Jan wilde dat hij net zo sterk en
dapper was als Superheld.
Maar hij is juist vaak bang.
Vooral voor Bartolomeus Lont,
de grootste pestkop van de school.
Jan zucht.
Acht is mijn geluksgetal, denkt hij.
Hij schrijft met zijn vinger een acht op
het beslagen raam.
Terwijl hij dat doet, ziet hij een regen
van vallende sterren.
Een paar tellen lang verlichten ze het
huis en de tuin.
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Als je een vallende ster ziet, mag je een
wens doen.
Dat weet hij van zijn moeder.
‘Ik heb jou gevraagd toen ik een paar
vallende sterren zag.
En die wens is uitgekomen.
Want een uurtje daarna lag je op de
stoep.’
‘Zo snel?’ had Jan vaak gevraagd.
‘Ja,’ antwoordde zijn moeder dan altijd,
‘bijna net zo snel als het licht.’
Jan doet zijn ogen dicht.
‘Ik wil net zo sterk en dapper zijn als
Superheld,’ fluistert hij.
Dan doet hij zijn ogen weer open.
Een ster valt traag langs de hemel naar
beneden.
Jan volgt de ster met zijn ogen, net
zolang tot de ster is gedoofd.
Als hij de volgende morgen beneden
komt, staat er midden in de kamer een
groot pak.
Zijn vader en moeder zitten op de bank
te wachten.
‘Gefeliciteerd!’ roepen ze.
Ze blazen op een toeter en gooien
slingers naar hem.
Op de tafel staat een enorme taart met
acht brandende kaarsjes.
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Jan wil het pak uitpakken.
‘Eerst blazen!’ roepen zijn vader en moeder.
Jan haalt diep adem en met zijn ogen dicht
blaast hij alle kaarsjes uit.
Als hij zijn ogen weer opendoet, ziet hij dat
de slinger boven de taart in brand staat.
Jan haalt opnieuw adem, nu om het vuur
uit te blazen.
Hij blaast zo hard als hij kan.
‘Help!’ hoort hij.
‘Help!’
Jan kijkt om zich heen.
De kamer ziet eruit alsof er een tornado
heeft huisgehouden.
De bank waar zijn vader en moeder net
nog op zaten, ligt op zijn kop.
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Twee paar benen steken erbovenuit.
Niets in de kamer lijkt nog op zijn
plaats te staan.
Jan rent naar de bank.
Hij probeert hem van zijn plaats te
krijgen.
Met moeite krijgt hij de bank weer
overeind.
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Zijn moeder sluit hem in zijn armen.
‘Dat krijg je ervan,’ zegt ze, ‘als je zonder
sjaal naar buiten gaat.
Wil je voortaan je hand voor je mond
houden als je moet niezen?
Kijk nou eens naar je cadeau.’
In het pak zat een fiets.
Het metaal is door de kracht van het blazen
helemaal verwrongen.
Zijn vader kijkt er een beetje beteuterd
naar.
De taart is in stukken tegen de muur
geplakt.
Jan staat er een beetje onhandig bij.
Heeft hij dat gedaan?
Hij wilde alleen maar de kaarsjes uitblazen.
Dit is toch niet normaal?
Of zou het iets met zijn wens en de
vallende sterren te maken hebben?
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