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Even voorstellen

Kom binnen! 

Schoffel is de naam, Sam Schoffel. 

En dit is mijn hond Huub. 

Heb je een probleem? 

Ben je iets kwijt? 

Zoek je iemand? 

Roep ons dan. 

We staan dag en nacht klaar. 

Ik weet alles van diefstal, moord en vermist speelgoed. 

En voor twee repen los ik je probleem op.

Dit boek gaat over een echte zaak.

Mijn vriendin Floor wil hulp.

Maar meer verklap ik nog niet. 

Dat moet je zelf maar lezen.

Dit boek is geen gewoon boek.

Je leest het samen.

In de klas met een vriend of vriendin.

Sam Huub
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Of thuis, met je vader of moeder.

Bij ieder hoofdstuk verdeel je de rollen.

Wil je mij zijn?

Of iemand anders?

Spreek af wie de tussentekst leest.

Die tekst lees je ook voor.

Je ziet soms GROTE letters.

Dan praat je hard.

En je ziet soms drie puntjes, zo: …

Dan ben je even stil.

En als je kleine letters ziet, praat je heel zacht.

Lees boos of bang als dat moet.

En blij of triest.

En soms kun je ook blaffen of grommen als Huub.

Probeer het allemaal uit.

Veel plezier!
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Een zaak

Het is zaterdag, halfelf. 
Ik zit in mijn kantoor en eet een reep. 

Repen zijn goed voor je hersens. 
En voor je ogen. 
Opeens klinkt er een muziekje. 
Dat is mijn mobiel. 
(Als je Floor speelt, mag je ook Huub zijn.)

Sam Hallo, met meester-speurder Sam Schoffel.

Floor Met Floor.

 Sam, help me!

 Ik ben Ben kwijt.

 Boehoehoe …

Floor huilt.

Ik hoor haar hard snikken.

Sam Floor Huub
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Sam Kom maar snel, Floor.

 Nu meteen.

 Huub en ik helpen wel.

 En neem een reep mee!

Huub kijkt naar me op uit zijn mand.

Sam Werk aan de winkel, Huub!

 Een zaak!

Huub Waf waf.

 Woef!
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Huub heeft er zin in, net als ik.

Maar wat zou er zijn met Floor?

En wie is Ben?

Haar opa?

Of een muis?

Ik ken geen Ben.

Even later hoor ik lawaai op de trap.

De deur vliegt open en daar staat Floor.

Op haar bloes zit een rode vlek.

Sam O, Floor!

 Je bloedt!

 Ga op de grond liggen.

 Ik heb hier verband.

 Heeft die Ben dit gedaan?

 Wat een rotzak!

Ik pak mijn tas.

Daarin zit alles voor een echte speurder.

Maar Floor sputtert tegen.

Floor Nee, dat is saus, Sam, van tomaat.

 Ik heb een tosti op.

Sam Aha!

 Dat raadsel is alvast opgelost.

 Maar wat is er dan aan de hand?

Floor Ben is weg.

Sam Aha!
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Floor Zeg nou niet steeds ‘aha’, Sam.

 Dat is heel stom.

 Ik ben echt bang.

Sam Goed.

 Hoe ziet deze Ben eruit?

 Beschrijf hem.

Floor Hij is klein, rond en heeft vier pootjes.

 Een schild op zijn rug en op zijn buik.

 Ben is mijn schildpad.

 Ik heb hem pas.

 En nu is hij al weg!

Sam Ben is dus je huisdier.

Floor Ja, maar nu ben ik hem kwijt.

Sam Dat is een zaak voor mij, Floor.

 Ik los het wel op.

 Wees maar niet bang.

 Ik breng Ben bij je terug.
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Vermist

Floor heeft een zaak voor Huub en mij. 
We moeten aan het werk. 

Eerst moet ik alles te weten komen. 
Maar Floor is heel ongerust. 
Ze praat snel en haar stem is hoger dan normaal.

Sam Hoelang is Ben al weg?

Floor Al minstens een uur.

Sam En waar heb je hem het laatst gezien?

Floor In mijn kamer.

 Ik ging even naar de winkel.

 Toen ik terugkwam, was hij weg.

Sam Wie was er in huis?

Floor Mijn moeder.

Sam Zo zo, is ze in jouw kamer geweest?

Floor Alleen om de vuile was te halen.

 Maar ze heeft Ben niet gezien.

 Dat heb ik al gevraagd.

Sam Floor
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Ik sta op en loop naar het raam.

Verdacht, heel verdacht.

Sam Ik denk dat Ben is ontvoerd.

Floor Nee toch?!

 Hè, Sam, dat kan toch niet?

 Wie doet dat nou?

Sam Heb je al een brief gehad?

Floor Een brief?

 Van wie?

Sam Van de dader.

Floor Nee, ik heb geen brief gezien.

Sam We gaan naar jouw huis, Floor.

 Misschien is er nu wel een brief.

 Kom, Huub!
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Ik pak mijn jas en tas.

Huub sjokt achter ons aan de trap af.

Hij kijkt om zich heen, als een echte speurhond.

Dan hapt hij naar een vlieg.

Mis.

Floor Is Ben echt ontvoerd?

Sam Mmm, alles wijst in die richting.

 Maar maak je niet druk.

 Er werkt een meester-speurder aan deze zaak.

 O ja, Floor, het kost je twee repen.

 Eén reep vooraf.

 En één reep als deze zaak is opgelost.

 Heb je er een bij je?

Floor En als je Ben niet terugvindt?

 Krijg ik die repen dan weer terug?

Sam Sam Schoffel lost elke zaak op!

Zuchtend geeft Floor me de eerste reep.

Ik stop hem in mijn tas.

Bij haar tuin staan we stil.

Snel maak ik Huubs riem vast aan het tuinhek.

Sam Hou de wacht, Huub.

 Als je iets verdachts ziet, blaf dan hard.

Floor Kom nou, Sam!

 Ik maak me zorgen over Ben.
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Ik volg Floor naar haar kamer.

Wat een puinhoop is het daar!

Sam Was dit al zo?

 Of heeft de dader het gedaan?

Floor Nee, dit is mijn troep.

 Ik hou gewoon niet van opruimen.

 Dat weet je toch?

Ik zoek tussen de rommel.

Onder het bed, achter de stoel.

Geen schildpad te zien.

Sam Vakwerk.

 Geen enkel spoor.

Floor O, Sam.

 Wat nu?

Maar dan zie ik het, op de deur.

Een brief!
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Dit is een toneelleesboek van Paul van Loon.
De teksten lees je samen hardop.

Kies wie je wilt zijn. 
Bijvoorbeeld Sam, Floor of Huub. 

En lees dan om de beurt je rol. 
Veel plezier!
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