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Ik ben niet bang voor monsters

Gisteravond waren ze er weer. 

Ze lagen onder mijn bed.

En ze stonden achter het gordijn. 

Maar ik was niet bang. 

Echt niet. 

Want ik had een geheim wapen.

Dat had ik verstopt onder mijn dekbed. 

Ik riep: ‘Kom maar op, monsters van niks!

Jullie durven niet, hè?’

En wat denk je?

Opeens stonden ze voor mijn bed.

Ze brulden heel hard.

En ik...

Ik pakte mijn wapen  

onder het dekbed vandaan.

Het was een spiegel.

De spiegel uit de hal.



De monsters zagen zichzelf in de spiegel.

Ze schrokken zich rot!

Snel renden ze weg uit mijn kamer.

En dat was het laatste wat ik van ze zag. 







De markt

„Niels, loop nou eens door!”

Niels kijkt naar zijn moeder.

Ze zijn op de markt.

Niels is op zoek naar monsters.

Hij heeft een grote verzameling.

Die staat op zijn kamer.

Mam draait zich om.

„Schiet nou op!” roept ze.

„Ik moet nog meer doen vandaag.”

Maar Niels blijft staan.

Op de grond ligt allemaal oude troep.

Zou er ook een monster tussen liggen?
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Achter de spullen staat opeens een man op.

Hij grijnst naar Niels.

Niels ziet dat hij een gouden tand heeft.

De tand glinstert in het zonlicht.

„Wat wenst de jongeman?” vraagt de man.

Niels aarzelt even.

Hij vindt de man griezelig.

„Ik zoek monsters,” zegt hij dan.

„Echte monsters?” vraagt de man.

„Weet je het zeker?”

De man graait in de oude troep.

„Dan heb ik hier iets voor je.

Hiermee komen al je wensen uit.”

Hij houdt een roestige olielamp omhoog.
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Niels schudt zijn hoofd.

„Dat is geen monster,” zegt hij.

„Dat is gewoon oude rommel.”

„Wacht maar af,” zegt de man.

„Je moet drie keer wrijven.

Dan komt de geest uit de lamp.

Je kunt hem vragen wat je wilt.

Zelfs echte monsters.”

De man geeft de lamp aan Niels.

„Kijk, voor jou!

Hij kost maar twee euro.”

De man grijpt het geld uit zijn hand.

Weer grijnst de man.

Zijn gouden tand glimt.

Niels rilt.
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