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EVEN VOORSTELLEN
Hoi hoi!
Misschien ken je ons al? Misschien nog niet …
We zijn een tweeling. Ik heet Frank en mijn broer heet Stijn.
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lange Rein

papa Victor Weemoed
en mama Arlette Skelet

sterke Saar

stoere Len

Onze ouders zijn Arlette Skelet
en Victor Weemoed. We wonen
samen met hen en met kater Igor
in een groot kasteel op een heuvel.

meester Marcin

snelle Hafsa

dappere Moussa

Trui en Trees

Langs het pad naar het dorp staat het huis van onze buurvrouwen
Trui en Trees. We lopen er meestal snel voorbij, want die twee zussen zijn bijna altijd boos op ons. Waarom? Tja, ik denk dat ze maar
moeilijk kunnen vergeten dat we een poosje geleden voor een ontploffing zorgden op school.* Stijn en ik bedenken graag leuke plannetjes en soms, heel soms, loopt het een beetje mis. Dat is normaal,
toch? De beste uitvindingen ontdek je pas na wat geknoei.
*Wil je hier meer over weten?
Lees dan het boek ‘Frank en Stijn: het monsterlijke plan’.
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Op school zitten we in de klas bij meester Marcin. Hij is best streng,
maar soms vertelt hij toffe verhalen. In onze klas zit ook het clubje
van stoere Len, snelle Hafsa, sterke Saar, dappere Moussa en lange
Rein. Ik moet niet veel van hen weten, maar Stijn hangt om een of
andere reden graag rond in hun buurt.

Gelukkig is er ook nog klasgenootje Fia.
Ze doet ongelofelijk knappe goocheltrucs
met haar konijnen Hokus en Pokus. En
ze is mijn vriendinnetje. Het was niet
gemakkelijk om haar hart te veroveren,
maar het is me toch gelukt.*
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Als ik bij Fia ben, voel ik me de gelukkigste jongen op de hele wereld. Ik
hou ervan hoe ze lacht: lief, maar ook een beetje eigenwijs. Haar lach
doet duizend kriebeldiertjes krioelen in mijn buik. Fia is klein, maar
stoerder dan de meeste kinderen die ik ken. Ze is de enige van de klas –
behalve Stijn en ikzelf natuurlijk – die spinnetjes over haar hand durft
laten kruipen. We hebben samen al superveel leuke dingen gedaan.
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GA WEG!
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Soms leert Fia me een goocheltruc. Goochelen is moeilijk, dus ik
moet met de makkelijkste trucs beginnen. Een paar kaartentrucs
heb ik al onder de knie. Pas als Hokus en Pokus me helemaal vertrouwen, gaat Fia me leren hoe ik hen kan weg goochelen. Super
spannend! Ik vind het trouwens heerlijk om met Hokus en Pokus te
spelen. We zijn al echte vrienden. En Igor? Die schiet ook best goed
op met de konijnen. Alleen denk ik dat hij er een heel klein beetje
bang voor is …
O ja, ik denk er opeens aan dat ik nog een kaartentruc moet uittesten bij Stijn!
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TE SLIM
‘Stijn?’
Mijn broer zit over een of ander knutselproject gebogen en hoort me
niet, of doet alsof.
‘Stijn!’ zeg ik een beetje luider.
‘Wat?!’
Stijn draait zich met een zucht om.
‘Heb je even voor mijn nieuwe kaartentruc?’
‘Nee, ik ben bezig. Ik maak een periscoop voor Len.’
Ik trek grote ogen. ‘Een wat?’
‘Een periscoop. Dat is een toestelletje waarmee je om de hoek kunt
kijken of over een muurtje.’
Stijn toont me een lange buis en spiegeltjes, en geeft een uitleg die ik
maar half begrijp.
‘Maar mijn kaartentruc duurt echt niet lang.’
Stijn schudt het hoofd. ‘Kom over een halfuur terug, dan ben ik klaar.’
Ik drentel met hangende schouders de trap af.
Sinds het Halloweenfeest is Stijn alleen nog met het stoere clubje
bezig. Opeens vinden Len en zijn vrienden mijn broer cool. Pft, ik
vraag me af hoe lang dat zal duren. Ik vertrouw het clubje voor geen
haar, maar Stijn doet alles wat Len van hem vraagt. Wat gaat Len
trouwens met zo’n periscoopding doen? Wie wil hij bespieden?
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Op de trap loopt Igor me tegemoet. Ik
pak hem op en neem hem mee naar de
tuin. Het is flink koud buiten, maar Igor
en ik stoeien in de bladeren tot we het
warm krijgen. Ik vergeet de tijd. Wanneer
Stijn roept vanuit het deurgat schrik ik op.
‘Hoe zit dat nu met die truc?’ vraagt Stijn.
‘Ik kom zo!’

Stijn zit aan de keukentafel. Mama roert in een pan hete chocolademelk. Ik snuif de zoete geur op. Mmm!

Ik blijf opzettelijk nog even spelen met
Igor. Met een dunne twijg in mijn hand
draai ik snel in het rond. Igor probeert
hem te vangen en maakt de gekste
sprongetjes. Pas als hij moe in het gras
gaat liggen, loop ik naar binnen.
Ik ga met mijn pak speelkaarten tegenover Stijn zitten en zeg: ‘Let
goed op. Ik ga zo meteen het pak kaarten schudden en dan mag jij
een getal van één tot tien kiezen.’
‘Zeven,’ zegt Stijn.
Ik knik plechtig, alsof ik een echte goochelaar ben. ‘Zo meteen mag
je zeven kaarten aftellen en dan zeg ik wat de zevende kaart is zonder te kijken. Ik doe het even voor.’
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Ik toon Stijn hoe hij de kaarten netjes een na een op elkaar moet leggen, met de achterkant naar boven. Daarna leg ik de zeven kaarten
weer op de hoop. ‘Nu jij.’
Stijn telt zeven kaarten af en ik wijs naar de bovenste kaart. ‘Schoppen tien,’ zeg ik beslist. ‘Draai
maar om.’
Mama, die net twee kopjes chocolademelk op de
tafel zet als Stijn de kaart omdraait, gilt verrast:
‘Het is echt schoppen tien! Oh, Frank, zo knap!’
Maar Stijn bromt: ‘Domme truc.’
‘Hè?’ Ik kijk mijn broer boos aan. ‘Doe hem dan
zelf maar eens.’
Stijn doet de truc en raadt precies welke kaart bovenaan ligt.
‘Hoe weet je dat?’ vraag ik verwonderd.
‘Simpel toch. Je weet voor je begint wat de bovenste kaart is. Doordat
je twee keer de kaarten aftelt volgens het gekozen getal, komt die
kaart vanzelf weer bovenaan te liggen.’
Ik zucht. Mijn broer is veel te slim. Elke keer opnieuw doorziet hij
mijn trucs.
Gelukkig maakt warme chocolademelk veel goed.
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B R I E FJ E S E N C A D E A U TJ E S
Het is nog donker wanneer we de volgende ochtend naar school
wandelen. Ik trek mijn muts wat verder over mijn oren zodra we het
huis van Trui en Trees naderen. Me verstoppen lukt toch niet. Trees
is in kamerjas het paadje naar hun huis aan het schrobben. Trui
staat er met de handen in de zij naast.
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