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Ik ben Marte.



Ik ben Marte.

Ik ben Hidde.





Als de beker vol is, doet Marte de kraan dicht.
‘Nu moet je echt gaan slapen,’ zegt mama.
‘Je kwam al drie keer uit bed.
Ben je niet blij met je eigen slaapkamer?’
Marte voelt haar wangen warm worden.
‘Jawel! Ik vind hem hartstikke mooi!’
Ze draait zich om en loopt langzaam de zoldertrap op.
De traptreden kraken onder haar blote voeten.
Het is een naar geluid dat ze nog nooit eerder heeft gehoord.
Alles klinkt een beetje anders in het donker.
De deur van haar slaapkamer staat op een kier. 
Het lampje naast haar bed brandt 
en maakt vreemde vlekken op de muur.
Haar oude knuffelbeer staat op een kastje.
De vlek van de lamp op de muur erachter lijkt op een monster. 
Marte rilt en kruipt snel onder de dekens. 
Niet bang zijn, het is gewoon haar eigen knuffelbeer!
Maar haar hart bonst in haar keel.

Voor het eerst heeft ze een eigen kamer, op zolder.
Tot gisteren sliep ze altijd met haar broer Hidde op een kamer.
Samen zijn ze een tweeling,  
maar ze vinden andere dingen leuk. 

Bang in het donker?
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Hidde houdt van sterren en planeten, 
dus die heeft hij nu op zijn behang.
En Marte vindt vissen leuk, 
dus die heeft zij nu op haar kamer.
Een grote bak met vissen die van warm water houden.
Door het lampje in de bak kun je de vissen goed zien.
Marte gaat op haar zij liggen en kijkt naar de vissen.
Maar dan kraakt er iets boven haar hoofd …
Hoort ze voetstappen?
Daarnet zag ze de maan door het raam van de zolder.
Maar die is ineens weg.
Komt het door een wolk 
of staat er iemand voor haar zolderraam? 
Is het een inbreker die naar binnen gluurt? 
Marte schiet overeind en springt uit haar bed.
Ze holt naar de trap, terwijl haar adem steeds sneller gaat.
Bovenaan de zoldertrap blijft ze even stilstaan.
Heeft ze het zich verbeeld?
Hoe kan er nou iemand over hun dak lopen?
Maar dan hoort ze weer voetstappen en weet ze het zeker.
Er is een inbreker op het dak, 
die straks haar raam in klimt. 
Met haar hand op de trapleuning holt ze naar beneden.
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Onder de deur van Hiddes kamer schijnt licht. 
Haar broer is dus ook nog wakker. 
Ze doet de deur open en steekt haar hoofd om het hoekje.
De kamer van haar broer ziet er gezellig uit.
Op de plek waar haar bed stond, staat nu een grote tafel, 
met daarop een wereldbol met een lampje erin.
Waar de bak stond met haar vissen, is nu een boekenkast.
Het is net alsof dit nooit ook Martes kamer is geweest.
Hidde ligt te lezen in een groot boek met platen van sterren.
Verbaasd kijkt hij op. ‘Wat is er?’
Heel even durft Marte het niet te zeggen. 
Stel je voor dat Hidde haar uitlacht … 
Maar dan denkt ze aan de inbreker, en ze zegt het toch. 
‘Ik hoor iets, boven. 
Volgens mij loopt er iemand op het dak, een inbreker.
Ik ben bang dat hij door het zolderraam naar binnen komt.’
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Hidde kijkt haar aan zonder iets te zeggen.
Dan klapt hij zijn boek dicht en zwaait hij zijn benen uit zijn 
bed.
‘Marte, inbrekers klimmen niet eerst naar het dak.
Ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen!
Als ze iets willen stelen, wachten ze tot er niemand thuis is.
Dan breken ze een ruitje, van de voordeur of de woonkamer.
Maar niet op zolder!’
Marte haalt haar schouders op. ‘Ik hoor het toch echt!’

Hidde gaat met haar mee naar de zolder.
Daar blijft hij staan en hij luistert.
‘Ik hoor het ook,’ zegt hij dan.
Hij klimt op het bed en steekt zijn hoofd naar buiten.
‘Ik zie het en het is geen inbreker!
Een tak van de appelboom bonkt tegen de dakgoot.’
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Marte heeft nu alweer een poosje haar eigen slaapkamer,
en ze is aan de geluiden gewend.
Als ze het toch eng vindt, 
slaapt ze met haar hoofd onder haar kussen.
Hidde plaagt haar nog wel met de avond 
dat ze een inbreker hoorde.
Maar daar trekt ze zich niets van aan. 
Ze is heus niet meer bang!

Nu is het vakantie en ze gaan een weekje weg.
Papa en mama hebben een huisje gehuurd in het bos.
Gelukkig hoeven ze niet lang te rijden.
‘Hier is het!’ zegt papa en hij parkeert de auto.
‘Het huisje ligt iets verderop aan dit paadje, 
dus dragen jullie je eigen spullen?’
Marte pakt haar rugzak en roept tegen Hidde:
‘Wie er het eerste is!’
Ze holt over het paadje dat tussen de bomen door gaat.
Hier kun je goed verstoppertje spelen, top!
Hidde probeert haar in te halen, 
maar Marte kan harder rennen.
Als hij als tweede bij het huisje aankomt, 
zegt hij hijgend: ‘Zullen we straks een hut bouwen?’

Een huisje in het bos
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‘Eerst de rugzakken in jullie kamers leggen,’ zegt mama.
Zij heeft de sleutels en zegt wie waar slaapt.
Er zijn drie slaapkamers, twee kleine en een grote.
De grote is boven, en die is voor papa en mama.
De kamers voor Marte en Hidde zijn naast de woonkamer.
In elke kamer staat een stapelbed 
en er is een raam dat op het bos uitkijkt.
Hartstikke leuk!

Marte gooit haar rugzak op het bed.
‘Kom, Hidde, we gaan een hut bouwen!’
Dit keer loopt Hidde voorop en hij vindt al snel een zijpad.
Het paadje is smal 
en de takken van de bomen hangen er laag.
‘Dit pad is alleen voor kinderen,’ 
zegt Marte tegen Hiddes rug.
Die steekt zijn duim op: ‘Supergoed!
Dan kunnen er geen grote mensen bij onze hut komen.’
Op een open plek blijft Hidde staan. 
‘Dit lijkt me een goede plaats voor onze hut, wat denk jij?’
Marte knikt en ze gaan samen op zoek naar grote takken.
Die slepen ze naar de hut en daar bouwen ze muren van.
Tijd om te praten hebben ze niet, 
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zo hard zijn ze aan het werk.
Ineens schiet er een diertje weg, vlak voor Martes neus.
‘Een eekhoorntje!’
Het is echt leuk in het bos. 
Ze zijn nog lang niet klaar, als mama hen roept.
‘Hidde, Marte, waar zijn jullie? We gaan eten!’
Hidde legt een vinger op zijn lippen.
Dan loopt hij over het paadje voor kinderen 
terug naar het hoofdpad.
Marte knikt en sluipt achter hem aan. 
Heel goed, zo blijft hun hut een geheim voor iedereen!

Ze eten pannenkoeken en dan doen ze nog een spelletje.
‘Nu is het de hoogste tijd om naar bed te gaan,’ 
zegt papa dan.
Als Marte na het tandenpoetsen en voorlezen 
in haar bed kruipt, is ze heel moe.
Maar toch kan ze niet in slaap komen …
Er tikken takken tegen het raam 
en ze hoort een vreemd soort roepen.
Is dat een uil?
Er klinkt gekraak en geritsel, 
loopt er iemand langs haar kamerraam?
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Bang in het donker?

Marte is bang in het donker.
Haar tweelingbroer Hidde plaagt haar daarmee.
Dan gaan ze een weekje naar een huisje in een bos.
Op een avond gaan alle lichten buiten uit.
En dan moet Marte in haar eentje door het donker …

Spannend verhaal voor kinderen van 7-8 jaar.
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