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Briefjes

Plof! Er valt een briefje op Storms tafel.

Hij kijkt snel naar de meester.

Die heeft niks gezien. 

Het briefje komt van Anna.

Storm ziet nog iets vliegen.

Dit briefje is voor Justin.

Justin houdt zijn handen omhoog, 

maar grijpt net mis.

Hij is niet zo goed in vangen.

Justin pakt het briefje van de grond.

Storm kijkt om zich heen.

Heeft iemand iets gemerkt? 

Nur 287/IPP072101

Bisac JUV043000 / JUV0o1000

© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXXI Tekst en illustraties: Harmen van Straaten

Omslagontwerp:  Petra Gerritsen

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie 

in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

kluitman.nl

Ninja’s | Avontuur

AVI-M4
Spit de lama

Spit de lama gaat kamperen
Sam schiet. Knal die bal!

Sam schiet. Wat een doelpunt!
♦

AVI-E4
Giel en de geesten. De geest van de meesterdief

Giel en de geesten. De geest van de keizer
Dino was mijn vriend

♦
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Justin vindt van alles uit.

Laatst bedacht hij een robot die de afwas 

opruimt of het speelgoed in de kast stopt.

Hij heeft hem helemaal getekend.

Nu moet hij alleen nog gemaakt worden.

Justin is ook goed in onhandig zijn.

Zoals over veters struikelen.

Of tegen een dichte deur op lopen.

Storm en Justin knikken allebei naar Anna.

Spannend, denkt Storm.

Wat zal het geheim zijn? 

Storm, Justin en Anna hebben samen een club.

Een club van alles.

Zoals botten van een dino zoeken bij de haven.

Daar ligt vaak een berg slib. 

Ze hebben ook een club van weetjes.

Vooral Anna weet alles.

Wiki-Anna noemen ze haar vaak.

Ze weet alles wat je op internet kunt vinden.

Vaak als eerste.

Ze kunnen ook alles uitrekenen.

Daar is Storm het beste in.

Bijvoorbeeld:

Er zitten 10 appels in een mand.

Als Kim en Pim gaan wandelen,

eten ze ieder 1 appel per uur.

Hoeveel appels zijn er over 

als ze 2 uur gewandeld hebben?
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‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt meester Job.

‘Niks hoor, meester,’ zegt Ben.

Hij lacht een beetje vals.

Storm is boos.

Die Ben zit hen altijd dwars.

Met dat nare lachje van hem.

Als Ben een potje met slijm was,

dan maakte hij een bal van hem.

En dan gooide hij hem zo tegen de muur.

Ben en Ger doen een stapje opzij.

‘De volgende keer…’ fluistert Ger,

‘… komen jullie echt niet weg.’

Storm, Anna en Justin rennen snel naar buiten.

Bam, horen ze.

Het is Justin.

Hij is gestruikeld over een stoeptegel.

‘Gaat het?’ vraagt Storm.

‘Misschien kun je iets uitvinden tegen 

struikelen,’ zegt Anna.

Ze lachen alle drie.

Pestkoppen

De drie vrienden willen de school uit lopen.

Maar bij de deur staan Ger en Ben.

Dat zijn twee pestkoppen.

‘Wat waren dat voor briefjes?’ vraagt Ben.

‘Dat is geheim,’ zegt Anna.

‘O, mogen wij het niet weten?’ vraagt Ger.

Ze gaan voor de uitgang staan.

‘Dan mogen jullie er niet door,’ zegt Ben.

Er zijn nog twee jongens bij komen staan.

Ze lachen net zo vals als Ben.

‘Samen spelen, samen delen,’ roepen ze.

‘Kom op met dat geheim!’ schreeuwt Ger.
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‘Zullen we daar een club voor worden?’ vraagt 

Anna.

‘We hebben nog geen club voor ninja’s.’

Ze maakt de kist open.

In de kist liggen stokken en een zwaard.

Een echt ninja zwaard!

Storm kijkt er met open mond naar.

Hij pakt een stok uit de kist

en begint ermee te zwaaien.

Net als een echte ninja.

Justin pakt ook een stok.

En Anna pakt het zwaard.

De kist

De drie vrienden 

zijn bij Anna op 

zolder.

Nikkie, de kat van 

Anna, is er ook.

Ze zit stil in een hoekje te kijken.

Voor hen staat een oude kist.

Hij ziet eruit alsof hij uit een ver land komt.

‘Van wie is die kist?’ vraagt Justin.

‘Van de oom van mijn vader,’ zegt Anna.

Ze wijst naar boven.

‘Zit hij op het dak?’ vraagt Storm.

‘Hoger,’ zegt Anna.

‘Hij is er niet meer,’ fluistert ze plechtig.

Justin en Storm kijken angstig om zich heen.

‘De kist is een erfenis,’ vertelt Anna.

‘Mijn oom woonde in Japan.

Hij was een ninja in zijn vrije tijd.’

‘Een ninja? Vet leuk!’ roepen Storm en Justin.
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Ze leggen alle drie hun hand op het zwaard.

‘Ninja voor eens…

Ninja voor altijd!’ roept Storm.

Anna voelt of het zwaard scherp is.

‘Pas op!’ zegt Storm.

‘Straks snijd je jezelf.’

Maar het is al te laat.

Anna snijdt haar vinger aan het zwaard.

Het begint een beetje te bloeden.

‘Stoer hé, bloed,’ roept Justin.

‘Dat wil ik ook!’

Storm en hij kijken elkaar aan.

Dan leggen ze allebei hun wijsvinger op het 

zwaard.

Het is loeischerp.

Justin houdt zijn vinger omhoog.

Er zit een snee in.

‘Nu zijn we de club van bloed aan de vinger.’

Ze lachen alle drie.

‘Ninja’s zijn niet bang voor een beetje bloed,’ 

zegt Anna.

‘Leg je hand op het gevest.’

‘Het gevest?’ vraagt Justin.

‘Het handvat,’ legt Anna uit.
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Wie praat daar?

Storm ligt in bed. 

Het is midden in de nacht.

Hij hoort iets. 

Iemand praat tegen hem.

Hij schiet recht overeind.

Iemand noemt zijn naam. 

Maar wie dan?

Hij is de enige in zijn kamer…

Storm legt het zwaard terug in de kist.

‘Mama heeft koekjes gebakken,’ zegt Anna.

Justin wrijft over zijn buik.

‘Ik heb best wel trek,’ zegt hij.

‘Trek voor wel tien ninja’s.’

De drie vrienden zitten aan de tafel.

‘Hoe zullen we onze nieuwe club noemen?’ 

vraagt Anna.

Justin springt op.

‘Ik weet een naam,’ zegt hij.

‘Ninja Patrol.’

‘Vet leuk!’ antwoordt Storm.

‘Weer een goeie club erbij.’


