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Daar gaan we!

Ben je er klaar voor? Dan kan het 

avontuur beginnen. 

Heb je af en toe een kleine tip 

nodig, kijk dan op pagina 60. Daar 

vind je alle oplossingen.



5

1.

Tap-tap-tap… Je voetstappen klinken hol in het 
trappenhuis. Bijna griezelig. De meeste leerlingen 
van Espenstein zijn buiten.
Tip-tap, tip-tap… Je hoort andere voetstappen 
dichterbij komen. Top! Dat zijn Anna en Tom. Vrolijk 
geven jullie elkaar een high five.
‘Hoi,’ zeg je. ‘Wat zullen we doen?’
‘Wij moeten naar de bieb,’ zegt Anna.
‘Huiswerk maken,’ vult Tom aan.
‘Gaat Katta ook mee?’ vraag je. Je aait de 
gestreepte staart van Toms huisdier. Die voelt super 
zacht aan. Katta begint meteen te spinnen van 
plezier.
Met zijn vieren lopen jullie door een donkere gang 
naar de bibliotheek.
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Onderweg komen jullie drie mensen tegen.
Anna zwaait. ‘Hallo!’ 
‘Dag jongens,’ bromt meneer Wolf, de klusjesman. 
Hij doet altijd een beetje mopperig.
‘Alles oké?’ vraagt Tom.
‘Alles oké!’ zegt Artem uit groep acht. Hij steekt zijn 
duim op.
De kleine Nora uit groep drie doet hem na. ‘We 
hebben boeken naar de bibliotheek gebracht,’ 
vertelt ze opgewonden. ‘En daarna hebben we 
geholpen om de zolder op te ruimen. We mochten 
de klusjesman helpen vandaag. Echt leuk! Toch, 
meneer Wolf?’
Nu steekt zelfs de mopperige klusjesman zijn duim 
op.
Jullie lopen de trap op naar de bibliotheek. Tom en 
Anna gaan op zoek naar de boeken die ze nodig 
hebben voor hun huiswerk.
Je slentert langs de kasten. Hé, daar ligt een boek 
op de grond. Je raapt het op en zet het terug. Een 
eindje verder struikel je bijna over een boekensteun. 
Je loopt om een kast heen en… je staat stokstijf stil.
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‘Anna, Tom, kom gauw!’ roep je opgewonden.
Allebei rennen ze naar je toe. Katta roetsjt over een 
kast heen en landt op Toms schouder.
‘Wat is hier gebeurd?’ mompelt Anna.
‘Het is in elk geval één grote bende,’ zegt Tom.
Opeens miauwt Katta. Ze klinkt bijna als een kat. 
Daarna springt ze op de grond. Tom kijkt heel 
goed naar zijn huisdier. Zijn vader is baas van de 
dierentuin, dus weet hij ontzettend veel over maki’s 
en andere dieren. Tom heeft je een keer verteld dat 
Katta veel verschillende geluiden kent, en dat ze 
daarmee van alles duidelijk kan maken. Nu legt hij 
uit: ‘Als Katta zo miauwt, is ze opgewonden. Volgens 
mij heeft ze iets ontdekt. Een van die drie bladzijden 
vindt ze heel interessant. Maar welke? Weet jij het?’
Je knikt langzaam. ‘Het lijkt wel of haar route een 
bepaalde vorm heeft…’

Welke pagina kan je verder helpen, 

1, 2 of 3?

Volg met je vinger de weg waar-

langs Katta naar de drie bladzij-

den gelopen is, dan kom je er van-

zelf achter.
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Je raapt de bladzijde op die Katta heeft gevonden. 
Het papier is erg oud en ziet er nogal belangrijk uit.
Anna grist het vel papier ongeduldig uit je hand en 
leest voor: ‘Espenstein opgeschrikt…’

LEES DE TEKST WAARMEE ANNA ALVAST 

BEGONNEN IS.

Je vindt de pagina helemaal achter in dit boek. 
(Of download en print de pagina op www.kinderboeken.nl/escapeschool.)  

Je mond wordt kurkdroog. Je fluistert: ‘Dat klinkt niet 
goed!’
Tom kijkt om zich heen. ‘Zouden die kobolden echt 
hier zijn?’ vraagt hij. ‘Wauw… Kijk, daar zit er een! 
En daar… en daar. Help, hoeveel zijn het er wel?’

HOEVEEL KOBOLDEN KUN JIJ VINDEN?
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2.

Jullie vinden negen kobolden in de bibliotheek. 
Hun ogen geven licht en ze lachen gemeen. Wat 
een engerds! Maar voordat jullie iets kunnen doen, 
begint Katta opeens te blaffen. Ze springt naar een 
boek dat op de grond ligt. Het is heel vies en ziet er 
een beetje griezelig uit.
‘Dat is Het duistere boek! Katta heeft het voor 
ons gevonden,’ roept Tom. ‘Goed zo, Katta. Knap 
gedaan!’ Hij tilt Katta op en ploft daarna met zijn 
huisdier op een stoel die bij een van de leestafels 
staat. Of liever gezegd: stond. Want de stoel is er 
niet meer. ‘Au!’ Tom landt hard op de vloer. Naast 
hem op de stoel zit een groene kobold, die hem 
gemeen uitlacht. Katta blaast.
‘Hé! Gemenerik!’ roept Tom. ‘Net vond ik je nog wel 
een beetje lief. Bijna net zoals Katta…’
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‘Haha, vette pech,’ grinnikt het groene wezentje. ‘En 
de stoel was lekker weg!’ Meteen daarna rent hij er 
op zijn snelle beentjes vandoor.


