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De Little Liars Club is een club die kinderen en jongeren helpt bij 
hun leugens. Heb je stiekem alle snoep opgegeten? Ben je gaan 
voetballen, maar heb je gezegd dat je bij een vriend ging studeren? 
Of heb je weer tot een stuk in de nacht gegamed?
Op het moment dat je leugen dreigt uit te komen, komt de Little 
Liars Club je te hulp. Wally en zijn liegleraars helpen je met plezier 
op weg.

Enkele leden van de club:

� IDES (11)
Ides heeft een grote mond, maar een klein 
hartje. Hij zou zo graag zoveel zotte dingen 
doen, maar durft ze meestal niet. Met ouders 
met een drukke baan is hij vaak op zichzelf 
aangewezen, waardoor zijn fantasie snel de 
bovenhand haalt. In zijn hoofd doet hij de 
gekste dingen, in de echte wereld zet hij snel 
een stapje terug.
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� ALICE (9)
Alice is de kleine zus van Ides. Ze doet eerst voor 
ze denkt en draait haar hand niet om voor een 
leugen meer of minder. Ze komt goed overeen 
met haar broer, maar maakt ook vaak ruzie met 
hem. Zij wil altijd vooruit, Ides denkt te veel 
na. Alice heeft de afwezigheid van haar ouders 
omgezet in een voordeel: zij beslist over alles.
Alice heeft een grote verslaving: snoep. Er gaat 
geen moment voorbij of ze loopt rond met een 
snoepje in haar mond.

� JOON (10)
De stille jongen van de bende. Hij is niet echt 
handig en ook niet stoer. Hij weet wel veel, 
maar zegt alleen iets als je het hem vraagt. Hij 
woont alleen met zijn papa, die hem overmatig 
beschermt. En dat wordt Joon soms wel een 
beetje beu. Maar dat zegt hij natuurlijk niet.

� GLORIA (11)
Gloria houdt van zingen, dansen en mooie kleren 
kopen. Ze weet dat het een cliché is, maar dat 
vindt ze niet erg. Integendeel, Gloria is dol op 
clichés, daar kan ze zelf ook heel hard mee 
lachen.
Tot grote ergernis van haar mama’s is ze niet 
geïnteresseerd in school. Gewoon doen wat je 
leuk vindt, is prima.
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De belangrijkste mensen in de club

  WALLY
Meneer Wally staat op orde en beleefdheid. De bibliothecaris 
runt de Little Liars Club, in opdracht van zijn werkgeefster, de 
onbekende Madame Lily. Hij lijkt alles te zien, alles te horen en al 
een oplossing te hebben nog voor er een probleem is.

DE LIEGLERAARS
Liegen is een vak apart, leugens oplossen ook. Daarom laat 
Wally zich bijstaan door enkele Liegleraars, elk met hun eigen 
specialiteiten.

 MOPPIE
 De grapjas van de bende. Ze wil altijd grapjes vertellen, maar 

het niveau is niet altijd even hoog.
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 QUICKIE
 Als er iets snel moet gaan, dan komt Quickie erbij. Soms is 

ze al weg voor ze de opdracht heeft ontvangen, tot ergernis 
van Wally.

 REGI
  Kent alles van telefoons, camera’s, fototoestellen en andere 

technologie. Maar hij denkt net iets te vaak dat hij een 
Hollywoodregisseur is.

 JOKE
 Zij is de reisleidster van dienst. Als de kinderen ergens 

naartoe moeten, zal zij hen mee begeleiden. En ze staat 
erop om iedereen ten volle te informeren, ongeacht wat de 
omstandigheden zijn.

 SLUNGEL
 Zij zou de handigste moeten zijn van de club. Met de nadruk 

op ‘zou’. 

 PATSER
 De sterkste. Als hij niet werkt, zit hij in de fi tness. Voert alles 

letterlijk uit en denkt zelden na.

 DJ PIEJAY
 Piejay is altijd aan het zingen en ziet overal muziek in. Hij 

verzorgt de soundtrack van de Little Liars Club.

 MADAME LILY
Madame Lily heeft de Little Liars Club opgericht. Ze is steenrijk 
en heeft een grote liefde voor kinderen en verhalen. Madame Lily 
vindt dat kinderen niet te snel mogen opgroeien en zoveel mogelijk 
in hun fantasie moeten kunnen leven. Daarom helpt ze hen met de 
club. Want elke leugen is een goed verhaal.
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‘Ja, natuurlijk ben ik een durver.’
Joon begrijpt nog altijd niet waarom hij dat heeft gezegd. 
Een durver, hij? Hij durft nog geen bal onder een struik uit te 
halen uit schrik dat er een kever op zou zitten. En nu staat hij 
oog in oog met een dinosaurus. Niet zomaar een dinosaurus, 
een velociraptor om precies te zijn, hij kent de dino’s 
goed genoeg. Een velociraptor lijkt op een vogel, maar in 
tegenstelling tot zijn huidige soortgenoten jaagt hij vooral op 
prooien die groter zijn dan hijzelf. En dat is wat Joon zorgen 
baart. Hij ís net iets groter dan het prehistorische dier.
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De velociraptor haalt uit met zijn klauw, die is ontworpen om 
te kunnen steken, ook dat weet Joon, en hij zorgt ervoor dat 
hij zijn hoofd tijdig wegtrekt. De dinosaurus maakt krijsende, 
haast menselijke geluiden. Vreemd, hij had nooit verwacht 
dat dinosaurussen zulke geluiden zouden maken. Ook niet 
dat hun huid er zo rubberachtig zou uitzien en dat hun 
bewegingen zo onnatuurlijk zouden zijn.
Maar hij heeft niet echt de tijd om daarover na te denken, 
want achter de velociraptor staat een angstaanjagende clown 
met een baseballbat te zwaaien, terwijl een boosaardige 
Batman een kind van zijn klas onder de arm neemt en ermee 
wegrent.
Het is chaos voor hem en achter hem. Terwijl een grote 
Shrek door de rayons rent, verschuilt Paulien van zijn klas 
zich onder een stapel poppen. Nog niet zo lang geleden 
stond ze op te scheppen dat ze nergens schrik voor heeft. 
Jasper probeert zich in het poppenhuis dat ernaast staat 
te verschuilen, maar raakt er niet helemaal in. Dat wordt 
opgemerkt door een reuzegrote Winnie de Poeh die 
glimlachend, maar dreigend dichterbij komt.
Hoe is Joon hierin terechtgekomen?
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