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HOOFDSTUK 1

D it is 

Kasper Verhoeven.

Hij is het niet écht. Het is een plaatje van hem. 

NATUURLIJK. Als je dat nog niet doorhad, is 

dit boek veel te moeilijk voor je en kun je beter 

Kasper wordt een kip | Sam Copeland & Sarah Horne (ill.)
€ 9,99 (introductieprijs t/m 7 mei 2019, daarna € 13,99)

Enkele reacties in de UK en NL

Sam Copeland heeft het verhaal van Kasper 
zo knap verteld, zo spitsvondig, liefdevol  
en komisch, dat je zou willen dat je deze  
kinderen echt kende. ZE ZIJN TE GEK. 
Bron: waterstones.com

Wat een fantastisch boek. Ik weet dat het een kinderboek is en dat mijn  
klein kinderen het geweldig gaan vinden, maar ook volwas senen zullen ervan 

genieten. Prachtig geschreven en geïllustreerd. Bron: goodreads.com

Een fantasievol, bizar  
en ook heel grappig  

verhaal vol vaart!
Marjoleine Wolf,  
De Amsterdamse Boekhandel
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Het supersimpele boek vol megamakkelijke 
verhalen voor suffe sukkels gaan lezen.

Kasper Verhoeven is net als jij en ik. Of nou ja, 

niet zoals ik, want ik ben groot en harig en Kasper 

is klein en vrij glad. Dus hij is net als jij. Hij is wel 

een jongen, dus als je een meisje bent is hij anders 

omdat hij een je-weet-wel heeft. Kasper is dus net 

als sommigen van jullie.

Maar er is één WAANZINNIG  GIGA 
GROOT verschil.

Hij kan in dieren veranderen.

Het ene moment is-ie een 

gewone jongen, en het 

volgende is-ie een wolf.

Of een gordeldier.

Of een kronkelmonster 

(wat zoals iedereen weet 

de echte, wetenschappelijke 

naam voor een slang is).

Oké, dat betekent waarschijnlijk dat Kasper 

heel anders is dan jullie, omdat verder niemand 

in dieren kan veranderen.

Het lijkt me het beste als we even opnieuw 

beginnen met dit boek, denk je ook niet?

Doe maar gewoon alsof je dit stuk niet gelezen 

hebt, goed?

6



6

Het supersimpele boek vol megamakkelijke 
verhalen voor suffe sukkels gaan lezen.

Kasper Verhoeven is net als jij en ik. Of nou ja, 

niet zoals ik, want ik ben groot en harig en Kasper 

is klein en vrij glad. Dus hij is net als jij. Hij is wel 

een jongen, dus als je een meisje bent is hij anders 

omdat hij een je-weet-wel heeft. Kasper is dus net 

als sommigen van jullie.

Maar er is één WAANZINNIG  GIGA 
GROOT verschil.

Hij kan in dieren veranderen.

Het ene moment is-ie een 

gewone jongen, en het 

volgende is-ie een wolf.

Of een gordeldier.

Of een kronkelmonster 

(wat zoals iedereen weet 

de echte, wetenschappelijke 

naam voor een slang is).

Oké, dat betekent waarschijnlijk dat Kasper 

heel anders is dan jullie, omdat verder niemand 

in dieren kan veranderen.

Het lijkt me het beste als we even opnieuw 

beginnen met dit boek, denk je ook niet?

Doe maar gewoon alsof je dit stuk niet gelezen 

hebt, goed?



Ehhh…

98

HOOFDSTUK 1
(Opnieuw)

D it is Kasper Verhoeven.

Hij is het niet écht. Het is gewoon een plaatje 

van hem. NATUURLIJK.

Kasper Verhoeven is absoluut niet zoals jij 

en ik. Hij is echt totaal anders. Kasper is uniek. 

Kasper kan namelijk in dieren veranderen. In 

kronkelmonsters bijvoorbeeld.

Tot zo’n drie weken na zijn negende verjaar-

dag was Kasper eigenlijk een heel gewone jongen. 

Hij was net voor de honderdduizendste keer in 

het ziekenhuis op bezoek geweest bij zijn oudere 

broer, SuperMove. SuperMove was behoorlijk 

ziek en lag echt al eeuwen in het ziekenhuis. Dat 

was heel vervelend, want Kasper wist zeker dat 

hij zijn broer inmiddels kon verslaan met FIFA 

op de PlayStation 4 en dat wilde hij graag bewij-

zen. Bovendien moest de geheime hut in de tuin 

gerepareerd worden en dat kon Kasper niet in 

z’n eentje. En soms wilde Kasper gewoon dat zijn 

broer weer naar huis kwam zodat hij iemand had 

om verstoppertje mee te spelen. Verstoppertje in je 

eentje is geen bal aan – Kasper had het geprobeerd.
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Als je heel slim bent, heb je misschien al gera-

den dat Kaspers broer niet écht SuperMove heet, 

maar wee je gebeente1 als je hem niet zo noemt. 

Kaspers broer heette ooit Nick, maar nadat hij 

zijn hele leven Nare Nick was genoemd, stompte 

hij iedereen die zijn echte naam gebruikte in z’n 

gezicht. SuperMove was twaalf jaar, lag in het 

ziekenhuis en kon Kasper nog steeds makkelijk 

verslaan met FIFA, wat Kasper ook beweerde. En 

het zou kunnen dat hij een vriendinnetje had, 

maar hij zou je meteen in je gezicht stompen als 

je zei: ‘SuperMove heeft een vriendinnetje.’ Eer-

lijk gezegd was het sowieso knap om een gesprek 

1 Je vraagt je waarschijnlijk af wat ‘wee je gebeente’ betekent. Het zit zo: 
alleen ouders en leraren mogen ‘Wee je gebeente als…’ zeggen. Dat staat in 
de wet. Maar als je wilt lachen, moet je eens aan ze vragen wat het betekent. 
Wat het precíés betekent. Waarschijnlijk komt er dan stoom uit hun oren 
en ga je ontzettend op je kop krijgen, maar dat zal het meer dan waard zijn.

PS Dit heet een voetnoot. Het heet een voetnoot omdat als slimme mensen 
in het oude Griekenland iets belangrijks hadden bedacht dat ze beslist niet 
moesten vergeten, ze het op hun voet schreven.

Hm, eigenlijk weet ik niet helemaal zeker of dat wel klopt. Dus ga er maar 
niet van uit.
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met Kaspers broer te voeren zonder in je gezicht 

gestompt te worden.

Zodra Kasper en zijn ouders thuiskwamen na 

hun bezoek aan SuperMove, rende Kasper de trap 

op naar zijn kamer. Hij dook op het bed, onder 

zijn deken, en probeerde niet te denken aan de 

‘grote scan’ waar zijn broer net over had ver-

teld. Na een tijdje veegde hij zijn ogen droog en 

duwde de deken omhoog met een tennisracket 

om zijn bed in een tent te veranderen. Zodra de 

tent stevig stond en niet meer instortte, deed hij 

zijn zaklamp aan om zijn lievelingsboek te lezen. 

Kaspers lievelingsboek ging over vulkanen. Er 

stonden foto’s in van enorme uitbarstingen en 

oranjerode lava, en hij vond het leuk om te fan-

taseren dat hij aan de dood ontsnapte door over 

de lava langs de berg naar beneden te surfen en 

vallende brokstukken te ontwijken.

Het geruzie van zijn ouders beneden rommelde 

door het huis als onweer in de verte. Kasper sloeg 

zijn boek dicht. Hij kon zich niet concentreren. 

Buiten was het al donker en de straatlantaarn voor 

Kaspers raam wierp griezelige schaduwen op de 

muur van zijn kamer. Kasper vond de silhouetten 

van de takken net iets te veel op lange, grijpgrage 

heksenvingers lijken, dus hij sprong bliksemsnel 

uit bed om de gordijnen dicht te trekken.

En op dat moment gebeurde het voor het 

eerst.

Het begon met een trilling bij zijn oog. Kasper 

bleef stokstijf staan en voelde zijn ooglid knip-

peren als een gek. Zijn oog had weleens vaker 

getrild, als hij moe was, maar dit was anders. Het 

voelde alsof iemand hem in het stopcontact had 

gestopt. Zijn andere oog deed ook mee en zijn 

beide ogen knipperden en trilden nu.

Er schoot een gevoel door zijn lichaam, 

alsof hij door een elektriciteitsdraad werd 
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geperst, alsof hij elektriciteit wás. Zijn hele lijf 

GONSDE  en knetterde. 

Het gegons en geknetter werd sterker, tot het 

leek of hij in brand stond, maar dan in een einde-

loze buis van golvend en samengebald vuur.

Zijn huid voelde heel raar. Tintelend. Hij keek 

naar zijn arm en zag tot zijn grote schrik 

dat er overal haren uit zijn vel staken.

Hij werd kleiner en kleiner, terwijl de kamer om hem 

heen steeds groter werd.

En zijn lijf – Kasper durfde bijna niet te kijken 

– zijn lijf veranderde. Totaal. Er groeiden extra 

benen uit hem (wat net zo vies is als je denkt). En 

ten slotte voelde hij nieuwe ogen uit zijn hoofd 

komen (wat misschien nog wel viezer was dan de 

nieuwe benen).

Kasper had al heel snel in de gaten dat hij in 

een spin veranderde.

En hoe wist Kasper dat?

Door naar het bewijs te kijken:

BEWijS 1: Kasper was nu piepklein. Vóórdat hij 

veranderde was hij ook niet heel groot, maar hij 

zag een gedroogde abrikoos onder zijn bed liggen 

die hij had bewaard voor als hij een keer honger 

zou krijgen, en hij was nu ongeveer even groot als 

En vreemd genoeg werd de kamer ook groter.

Maar nee, besefte Kasper, de kamer werd niet 

groter – hij was aan het krimpen!

14
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die abrikoos. En normale negenjarige jongens zijn 

meestal niet even groot als gedroogde abrikozen.

BEWijS 2: Kasper telde zijn benen en hij had 

er acht, wat ongeveer zes benen te veel is voor een 

mens, maar precies het juiste aantal voor een spin.

BEWijS 3: Hij was volledig bedekt met kort 

bruin haar. Op zich kon je nog steeds mens zijn 

als je volledig bedekt was met haar, kijk maar naar 

Kaspers oom Pieter. Oom Pieter had Kasper een 

keer meegenomen naar het zwembad en toen hij 

zijn T-shirt uitdeed, bleek hij zo veel dik, donker 

haar op zijn rug te hebben dat een gorilla er 
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jaloers op zou zijn geweest. Alle kinderen waren 

blijven staan en hadden met grote ogen en open 

mond naar oom Pieter gestaard toen hij met wap-

perend rughaar het water in was gestapt. Kasper 

had geprobeerd om te vergeten dat dit ooit was 

gebeurd, maar hoe harder hij de Harige Rug van 

oom Pieter probeerde te vergeten, hoe meer die 

in zijn hoofd bleef zitten, want hoofden kunnen 

wat dat betreft heel vervelend zijn.

BEWIJS 4: Kasper kon bijna helemaal achter 

zich kijken zonder zich zelfs maar om te draaien. 

Hij tilde een van zijn nieuwe, lange, dunne, 

zwarte pootjes op en telde zorgvuldig zijn ogen. 

Het waren er acht.

Acht benen? Acht ogen? Héél 

verdacht.

Kasper bestudeerde al het verdachte bewijs-

materiaal en telde klein + harig + acht 

dunne zwarte pootjes + acht ogen bij 

elkaar op en kreeg spin als antwoord, want het 

is algemeen bekend dat spinnen harig zijn en acht 

poten en acht ogen hebben. Het is minder bekend 

dat spinnen ook acht paar billen hebben,2 wat 

smerig is én heel veel troep geeft, en waardoor 

spinnen bovendien heel veel geld kwijt zijn aan 

wc-papier.

Kasper ging op de vloer zitten en dacht na 

over zijn ellendige situatie. Hij was in een spin 

veranderd en hij had geen idee hoe je een spin 

moest zijn. Hij had veel ervaring in het zijn van 

een jongen, maar geen enkele in het zijn van 

een spin. Toen hij daar een tijdje een spin had 

zitten wezen, bedacht Kasper een plan. Het plan 

2 Als je heel slim bent, heb je al bedacht dat dit niet zo is. Het is zelfs volstrekt 
onwaar. Spinnen hebben tot hun grote opluchting maar één kont. Maar als 
iedereen die dit leest zo veel mogelijk andere mensen ervan kan overtuigen 
dat spinnen wél acht paar billen hebben, dan zou dat te gek zijn en de wereld 
mooier maken. Dus als je jongere broertjes en zusjes hebt, dan kun je begin-
nen met hun wijs te maken dat spinnen acht paar billen hebben.

18
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PANIEK!
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bestond uit twee eenvoudige stappen. Te weten:

Stap 1: IN PANIEK RAKEN! 
Stap 2: Zijn moeder roepen dat ze hem moest 

komen helpen.

Stap 1 ging heel goed. Die bestond vooral 

uit met zijn dunne pootjes in de lucht spartelen. 

Nadat hij lang genoeg in paniek was geweest, pro-

beerde Kasper Stap 2 uit te voeren.

Stap 2 ging niet goed. En waarom ging 

Stap 2 niet goed? Heb je weleens een spin horen 

roepen? Nee, natuurlijk niet. Spinnen kunnen 

namelijk niet schreeuwen. Spinnen kunnen niet 

mompelen, fluisteren, praten, kletsen, roddelen, 

brabbelen of jodelen, en ze kunnen al helemaal 

niet om hulp roepen.

Nadat hij een paar seconden geluidloos had 

geschreeuwd en wild met zijn pootjes had gewap-

perd, ging Spin-Kasper weer op de vloer zitten, 

naast de beschimmelde abrikoos, en besefte dat 

Stap 2 van zijn plan niet ging lukken. Dus besloot 

hij gewoon Stap 1 nog een keer te doen.
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HOOFDSTUK 2

Zo kan-ie wel weer, Spin-Kasper, dacht Kasper 

na een paar minuten spinnenpaniek. Met 

paniek schiet je niks op. Het komt heus wel weer 

goed, want erger dan dit kan het niet worden.

Kasper had het nog nooit zó bij het verkeerde 

eind gehad.

Het zou allemaal nog veel erger worden.

Het kan elk moment weer over zijn. Straks is 

alles weer normaal, dacht Kasper, helemaal bij het 

verkeerde eind.

Kasper is namelijk iemand die een ‘optimist’ 

wordt genoemd. Dat betekent dat hij alles van de 

zonnige kant bekijkt en altijd van het beste uitgaat. 

Dat is normaal gesproken een heel gezonde instelling.

Maar als je net in een spin bent veranderd, is 

het misschien niet zo handig om een optimist te 

zijn. Dan is het misschien beter als je meer een 

‘pessimist’ bent. Een pessimist is het tegenover-

gestelde van een optimist. Pessimisten gaan altijd 

van het slechtste uit, zoals:

1. Mijn voetbalteam gaat met 4-0 verliezen 

en ik maak vier eigen doelpunten.

2. Ik kreig zeker weten een onvoldoende 

voor mijn diktee vrijdag.

3. Nadat ik plotseling in een spin ben 

veranderd, zal de situatie niet zomaar 

beter worden, maar juist veel erger, 

omdat de kat, een grote rode kater die 

Voorzitter Miauw heet, straks mijn 

kamer in komt en gaat proberen me op 

te eten.
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Maar Kasper was geen pessimist. Hij was een 

optimist. Hij werd langzaam rustig en zijn paniek 

ebde weg omdat hij positieve dingen dacht.

Dat was een heel slecht idee, want onder-

tussen sloop er een dikke, wollige rode kater die 

Voorzitter Miauw heette zijn kamer binnen.

En Voorzitter Miauw was dol op spinnen.

En Kasper was een spin.

Heb je al in de gaten waar dit naartoe gaat? 

Kasper in elk geval wel. Hij verstijfde van schrik.

De ogen van Voorzitter Miauw glinsterden in 

het donker.

Kasper hapte naar spinnenadem.

Voorzitter Miauw drukte zich 

plat tegen de grond, zijn achterlijf 

omhoog, zijn oren gespitst.

Kasper liet per ongeluk een 

piepklein ieniemienie 

spinnenscheetje van angst.

Pwèèh-pfft! 
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Pwèèh-pfft! 3

Voorzitter Miauw wiebelde met zijn pluizige 

kont, klaar om toe te slaan.

De tijd leek zich uit te rekken 

als een elastiekje. En toen knapte het. Kasper 

kwam in beweging. Zo snel als zijn acht pootjes 

hem konden dragen rende hij onder het bed.

Voorzitter Miauw sprong achter hem aan.

Kasper rende zo ver en zo snel als hij kon.

Voorzitter Miauw haalde met zijn dikke rode 

poten naar Kasper uit, maar kreeg hem net niet 

te pakken. Kasper dook in elkaar en rende en 

sprong langs de uitgestoken klauwen. Hij kwam 

3 Wéér een voetnoot. Maar ik beloof dat deze interessant is. De meeste dieren 
laten scheten. Echte wetenschappers hebben zelfs betaald gekregen om een 
lijst te maken van dieren die scheten laten en dieren die geen scheten laten. 
Wat zal het gestonken hebben in dat laboratorium! Ze gingen waarschijnlijk 
stinkend naar neushoornscheten naar huis en dan wilde er niemand naast 
hen zitten in de bus. De wetenschappers ontdekten dat geiten, bavianen en 
walvissen (moet je je voorstellen wat een toeter dát is) scheten laten, maar 
vogels, krabben en oesters niet. En zal ik je eens wat vertellen? Wetenschap-
pers weten niet of spinnen scheten laten! Nou, ik denk dat Kasper zojuist 
overtuigend bewezen heeft dat spinnen wel degelijk scheetjes laten. Graag 
gedaan hoor, Wetenschap.

bij de hoek van zijn kamer, onder zijn 

bed, en verstopte zich tussen oude lol-

lystokjes, stoffige voetbalplaatjes, een 

rottend klokhuis en een dode slak die 

hij als huisdier had gehouden tot hij was 

ontsnapt en waarvan hij nu in elk geval 

wist waar die was gebleven.

De zwiepende, zwaaiende 

klauwen kwamen dichterbij. 

Kasper moest iets verzinnen, 

en snel ook.

En toen besefte hij dat hij zich als 

een spin uit deze situatie moest redden. 

Hij zette één pootje tegen de muur. En 

toen nog één. En nog één. En nog één. 

En nog… Nou ja, je snapt het wel. Hij 

zette al zijn acht pootjes tegen de muur. 

En toen begon hij te lopen. Langs de 

muur omhoog.
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Voor spinnen is dat vast heel normaal, maar 

voor Kasper absoluut niet. Eerder het tegenover-

gestelde. Hij zou de longen uit zijn lijf gegild 

hebben als spinnen hadden kunnen gillen (en we 

weten al dat ze dat niet kunnen).

Spinnen kunnen dan misschien niet gillen, 

maar ze kunnen wél achteruit kijken, en dat werd 

ineens een heel handige, levensreddende eigen-

schap. Want achter zich zag Kasper dat Voorzitter 

Miauw hem had ontdekt. Door de trillingen in 

zijn spinnenpootjes voelde hij dat de kat op hem 

af kwam denderen.

Kasper rende nog harder.

Voorzitter Miauw sprong omhoog en strekte 

zich uit om Kasper te pakken.

Hij miste hem op een haar na. Vliegensvlug 

rende Kasper naar de bovenkant van de muur en 

toen naar het plafond boven de kast. Daar bleef 

hij spinstil staan, ondersteboven, doodsbenauwd, 

terwijl Voorzitter Miauw dreigend onder hem 

heen en weer liep.

Erger dan dit kan het écht niet worden, dacht 

Kasper. Dat gaat gewoon niet. Vanaf nu móét het 

beter gaan.

Kasper had de optimisme/pessimisme-les nog 

steeds niet geleerd.

In twee snelle, soepele sprongen sprong 

Voorzitter Miauw eerst op het bed en toen boven 

op de kast. Ineens zat Kasper ondersteboven in 

de val in een hoog hoekje van zijn kamer, kijkend 

naar zijn kat, die hem elk moment kon verslinden.

Kasper had nooit gedacht dat hij op deze 

manier dood zou gaan: eerst veranderd in een 

spin en daarna opgepeuzeld door een harige rode 

kater. Het leven kan raar lopen.

Dit was het dan.

Het einde.

Game over.
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En hij zou het level niet opnieuw kunnen 

beginnen.

De kat viel aan met zijn bek al opengesperd.

Zonder te weten wat hij deed sprong Kasper 

weg. En op dat moment schoot er iets geks uit een 

van zijn acht paar billen4 tegen het plafond achter 

hem. Een lang, zilverkleurig koord.5

Spindraad!

Kasper was nog maar negen, maar hij wist 

– diep vanbinnen wíst hij het gewoon, alsof hij 

al heel wijs en volwassen was – dat dit het aller-

raarste, mafste, knotsknettergekste moment van 

zijn leven zou zijn.

4 Denk eraan: acht paar billen. Hou de leugen in stand. Samen gaat het ons 
lukken.

5 Officieel schieten spinnen geen spindraden uit hun billen. Die komen uit 
heel kleine gaatjes die ‘spindoppen’ heten. Spindoppen zijn een soort piep-
kleine poepgaatjes, maar in plaats van poep komt er spinrag uit. Wat eigenlijk 
best cool is. Onthoud het woord ‘spindop’ goed, want over vijfentwintig jaar 
komt het langs als vraag in een kruiswoordpuzzel of een quiz en dan vindt 
iedereen je superslim omdat jij het antwoord weet. ‘Spindoppen’ is ook een 
heel goed woord voor als je een potje scrabble gaat spelen.

En terwijl Kasper aan zijn biltouw door de 

lucht zeilde en Voorzitter Miauw met grote ogen 

en open bek toekeek, voelde Kasper de elektri-

citeit weer door zijn lichaam flitsen, alsof hij 

tegelijk naar een satelliet werd geschoten en 

in een mobieltje werd gepropt. Hij voelde zich 
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samengeperst en in elkaar gedrukt en meege-

sleurd en uitgerekt tot hij enorm was, reusachtig. 

Hij kreeg weer de afmetingen van een normale 

jongen, met zijn eigen benen en zijn eigen armen. 

En hij viel en viel tot hij uiteindelijk PATS-
BOEM op zijn bed belandde.

Kasper was geen spin meer. Hij was weer een 

gewone jongen.

Hij bleef hijgend liggen en staarde naar Voor-

zitter Miauw, die nog altijd boven op de kast zat 

en vol kattenongeloof op hem neerkeek.

Ineens vloog de deur van Kaspers kamer open. 

Het was zijn moeder, en ze keek woedend.

‘Kasper Verhoeven!  Niet op je bed sprin-

gen! Ik heb het al zo vaak gezegd: straks gaat het 

kapot.’

 ‘Maar mam…’

‘Geen gemaar. 
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Als het kapotgaat moet je op de grond slapen, 

want we hebben geen geld voor een nieuw bed. 

Het leek verdorie wel alsof je door het plafond 

heen kwam!’

‘Maar mama, ik was een spin!’

‘Spinnen bonken niet op hun bed als een stel 

parachutespringende olifanten.’

‘Maar ik werd weer mezelf ! Voorzitter Miauw 

wilde me opeten en ik sprong weg en toen ik door 

de lucht vloog werd ik weer een jongen en mijn 

biltouw knapte en toen viel ik op bed.’

‘Je bil-wattes? Laat ook maar. Ik wil het niet 

weten. Probeer de volgende keer gewoon wat 

zachter te landen. En Voorzitter Miauw, jij mag 

Kasper nooit meer proberen op te eten.’

Eerlijk is eerlijk, Voorzitter Miauw keek echt 

een beetje beschaamd.

‘Je gelooft me niet, hè? Dat ik een spin werd.’ 

Kasper keek zijn moeder verontwaardigd aan. 

‘Ik heb het niet verzonnen, hoor. Het is echt 

gebeurd.’

‘Natuurlijk geloof ik je wel.’

Maar dat was niet waar. Kasper hoorde het 

aan haar stem en hij zag het aan het glimlachje 

dat zich in haar mondhoek had verstopt: ze dacht 

dat hij het speelde en dat hij niet echt in een spin 

was veranderd.

‘Goed, Spider-Man,’ ging Kaspers moeder 

verder, ‘kunnen je acht pootjes je misschien naar 

beneden dragen? We gaan eten.’

Kasper glimlachte terug – het ging vanzelf.

‘Tuurlijk. Wat eten we?’

‘Vliegen.’

Kaspers moeder gaf hem een knipoog en 

Kasper moest echt lachen, met een fijn, warm 

gevoel in zijn buik. Hij rende de trap af en merkte 

nu pas wat een honger hij had. Bijna opgegeten 

worden, daar krijg je echt trek van.
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‘En trouwens,’ zei Kaspers moeder toen ze 

aan tafel gingen zitten, ‘jij wilde later toch web-

designer worden?’

‘Mahaam…’ HOOFDSTUK 3

Kasper liep op school door de gang met twee 

van zijn drie beste vrienden, Samir en Hogan.

‘Echt waar? Werd je een spín?’ vroeg Samir 

met grote ogen aan Kasper.

‘Geloof jij het wel?’ vroeg Kasper opgelucht. 

‘Mijn moeder geloofde me niet.’
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Voor mijn vader Steve,  
die me heeft geleerd hoe je  
ook in de grootste ellende  

kunt blijven lachen.
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 een         of een

   Samen met zijn                          
      probeert

Kasper erachter te komen wat er met hem aan

       de hand is, en wat hij eraan kan doen.

     Want over een paar weken staat hij in de

                          
   van de

        En als hij dán in een dier verandert, 

              zijn de gevolgen

veranderthij in een dier.

spin,
duif

beste vrienden

spotlights schoolmusical.

rampzalig...

neushoorn. 
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