14e druk

tekst en illustraties:
Harmen van Straaten

Op zolder
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Buiten regent het hard.

Choco het mini paardje
Choco het mini paardje gaat naar de winkel
Choco het mini paardje op bezoek bij opa
Choco het mini paardje viert feest
♦
Pak de dief, Pup!
♦
Sprokia. Waar is Geelkapje?
♦
Piraten!
♦

Het plenst nu al dagen.
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Sam verveelt zich.
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Ze zit op zolder.
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Sam kijkt door het raam.
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Er zijn nog veel meer leuke boeken in de serie Leren lezen met Kluitman.
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl
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Opeens ziet ze Bas.
Sam doet het raam open.
‘Kom je spelen?’
Bas knikt.
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De moeder van Sam doet open.

In een hoek op zolder staat een kist.

‘Dag Bas, kom snel binnen.’

‘Die is van mijn opa geweest,’ zegt Sam.

‘Hoi,’ roept Sam boven aan de trap.

‘Mijn opa was vroeger kapitein.

Bas rent de trap op.

Kapitein op een grote boot.’

‘Wat zullen we gaan doen?’

‘Wat zit er in die kist?’ vraagt Bas.

‘Op zolder spelen,’ beslist Sam.

‘Weet ik niet,’ zegt Sam.

Haar stem wordt zachter.

‘Hij zit op slot.

‘Ik heb iets ontdekt.

Kun jij hem open krijgen?’

Kom maar mee.’

Bas pakt zijn zakmes.
Hij prutst aan het slot.
‘Lukt het?’ vraagt Sam.
Ze horen een klik.
Het slot gaat open.
Bas tilt het deksel op.
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De kist zit vol spullen.

‘Kijk daar!’ zegt Bas.

Een verrekijker.

In de kist ligt ook een boek.

Een pet.

Bas pakt het boek.

Een zandloper.

‘Logboek,’ leest hij.

Een uniform.

Sam legt de vlag neer.

Een fles met een boot erin.

‘Wat is een logboek?’

En een ooglapje.

‘Een soort dagboek,’ weet Bas.
‘Een logboek is van de kapitein.
Hij schrijft er elke dag in.
Dan weet je wat er is gebeurd.’
Bas draait het boek om.
Opeens valt er iets uit.

Bas doet het ooglapje voor.

Het is een brief.

‘Zo ben je net een piraat,’ vindt Sam.

Bas pakt hem van de grond.

Ze kijkt weer in de kist.

‘Maak eens open,’ roept Sam.

Sam ziet een zwarte doek.
Ze vouwt de doek open.
Er staat een doodskop op.
Sam houdt de doek omhoog.
‘Zie je dat, Bas?’
‘Een vlag!’ roept Bas.
‘Die komt van een schip.
Een schip met piraten.’
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De kaart

Bas draait de kaart om.
Hij kijkt naar de achterkant.

Bas maakt de brief open.

Daar staat nog iets.

Er zit een sleutel in.

‘Wat een rare woorden,’ zucht Bas.

‘Is dat alles?’ vraagt Sam.

‘Ik kan het niet lezen!’

‘Nee,’ zegt Bas.

Sam denkt na.

‘Er is ook nog een kaart.’

‘Een spiegel,’ fluistert ze.

Samen kijken ze naar de kaart.

‘We hebben een spiegel nodig.

Het is een kaart van een eiland.

De woorden staan andersom.

‘Wat staat daar?’ wijst Sam.

Met een spiegel kunnen we de rest lezen.

Bas leest hardop voor:

Daarom zit er een spiegel in de kist!’
Bas pakt de spiegel.
Hij steekt hem omhoog.
Dan houdt hij de kaart ervoor.

Hier staat een geheim.
Keer om voor het rijm.
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