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Anouk had vuurrode wangen van opwinding. 
‘Moet je horen!’ riep ze. Ze holde de speelplaats op. 
‘Hij komt bij ons thuis logeren.’
‘Wie?’ vroeg Laura.
‘Nou,’ riep Anouk, ‘Sinterklaas natuurlijk.’
‘Sinterklaas??’
Nu drongen alle kinderen om haar heen. 
‘Hoor je dat? Sinterklaas komt bij Anouk logeren.’
‘Dat kan niet. Sinterklaas logeert nooit.’ Dat zei Igor.
‘Hij moet toch ergens slapen?’ Dat riep Carlijn.
‘Sinterklaas slaapt niet. Hij rijdt over de  daken ’s nachts.’
‘Ja… Dan slaapt hij zeker overdag.’
‘Maar niet bij Anouk.’
‘Welles!’ riep Anouk. ‘Ik heb het zelf gezien.’
‘Gezien? Sinterklaas?’
‘Nee,’ zei Anouk. ‘Z’n kleren.’
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Die avond kon Anouk helemaal niet in slaap komen.
‘Heel laat in de nacht komt Sinterklaas pas slapen,  
en heel vroeg in de ochtend moet hij alweer op pad,’  
had haar moeder gezegd.
Ik moet nóg vroeger wakker worden, dacht Anouk.  
Dan sluip ik stilletjes naar de logeerkamer. 
In gedachten zag ze Sinterklaas in bed liggen  
met zijn baard over de dekens. Bij haar in huis.  
Zou hij snurken?


