Zussen en zolders
‘We mogen op de zolder slapen, Naat!’
Joen is blij.
Ze houdt van nieuw en spannend.
Ze houdt van alles waar Naat bang voor is.
Naat en Joen slepen de tassen de trap op.
Naat houdt niet van zolders.
Tante Pie gooit de deur open.
De zolder is licht, met grote ramen.
Naat is blij en lacht heel hard.
Joen kijkt verbaasd.
‘Dit is geen zolder, tante Pie,’ zegt ze.
‘Een zolder heeft geen licht.
Er moet stof liggen.
En heel misschien woont er een spook.
Dit is een KA-MERRR!’
Tante Pie brult van het lachen.
‘Hier zit geen spook, Joen.
En Naat kan niet tegen stof.
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Maar op het strand dwaalt
bij nacht vast een geest.’
Joen zucht opgelucht.

Gehuil achter de muur
Het is negen uur.
Naat ligt in bed.
‘Sukkel!’ mokt Joen.
Ze ligt ook in bed.
‘Pukkel! Dwaas! Kak! Pies!’
Joen is boos.
Tante Pie vroeg hoe laat ze thuis
naar bed moeten.
‘Half negen,’ zei Naat.
Dat is ook zo.
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‘Je had tien uur moeten zeggen!’ vindt Joen.
Ze schopt het dekbed van zich af.
‘Sst, stil!’ sist Naat.
‘Ik hoor iets.’
Joen zwijgt meteen.
Daar heb je het weer.
Een vreemd geknars.
Gepiep? Gehuil?
Naat legt zijn oor tegen de muur.
Het wordt stil.
Naat houdt zijn adem in.
Hij hoort niets meer.
Dan een snurk.
Joen slaapt.

Geen fijn bezoek
‘Wat zullen we vandaag doen?’
Tante Pie is vrolijk. Alweer!
De bel gaat.
Tante Pie stapt het gangetje in.
‘Dag Katrien,’
glimlacht tante Pie.
‘Kom gezellig binnen!’
Naat schrikt.
Achter de buurvrouw
staat Jan.
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Een bunker in de tuin
‘Zeg maar oma Katrien.’
De ogen van Naat schieten van oma
Katrien naar Jan.
Stomme Jan heeft een leuke oma.
Dat kan dus.
Joen rent de trap op.
Jan wiebelt op zijn stoel.
Naat voelt dat tante Pie hem weg wil.
‘Gaan jullie op stap, Naat?’ vraagt tante Pie.
‘Ja, jongens,’ zegt oma Katrien, ‘de zon schijnt!’
Naat verwacht een brul van Jan.
Maar die staat op en wenkt.
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Hij toont Naat het hekje in de tuin.
‘Door dit hek kan je zo naar het strand.
Maar ik mag nooit tot bij de bunker.’
Hij loopt verder.
Naat rent achter hem aan.
Al snel staan ze bij de bunker.
Hij zit half in een duin.

