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LITTLE LIARS CLUB is de club die kinderen helpt wanneer
ze in de problemen komen door een leugentje. Heb je gelogen
dat je je witloof hebt opgegeten, maar zit het eigenlijk nog in
je mouw verstopt? Of heb je tegen je vriendjes opgeschept
dat je een olifant hebt thuis? Little Liars Club komt je helpen
en zorgt voor die olifant!
De club is opgericht door Madame Lily, die vindt dat leugens
ook heel goede verhalen zijn. In Vlaanderen zijn er verschillende clubs, die zich meestal achter of onder een bibliotheek
bevinden. Je kan er alleen binnen raken via een geheime
ingang. En als je lid bent...
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Enkele leden van de club:
1. IDES (13)
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.
2. GLORIA (14)
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.
3. JOON (12)
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.
4. ALICE (11)
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.
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De belangrijkste mensen in de club
1. 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.

2. MOPPIE
De grapjas van de bende. Ze wil altijd grapjes vertellen, maar
het niveau is niet altijd even hoog.
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3. 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.
4. REGI
Kent alles van telefoons, camera’s, fototoestellen en andere
technologie. Maar hij denkt net iets te vaak dat hij een Hollywoodregisseur is.
5. 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.
6. SLUNGEL
Zij zou de handigste moeten zijn van de club. Met de nadruk op
‘zou’.
7. PATSER
De sterkste. Als hij niet werkt, zit hij in de fitness. Voert alles
letterlijk uit en denkt zelden na.
8. DJ PIEJAY
Piejay is altijd aan het zingen en ziet overal muziek in. Hij
verzorgt de soundtrack van de Little Liars Club.
9. FONS VAN DENDERMONDE
Fons van Dendermonde verandert van uiterlijk ‘in twee
seconden’. Al kunnen dat er ook meer zijn, zeker als hij zijn
Zorropak aandoet. Wordt ook weleens ‘De zingende sofa’
genoemd.
10. 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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‘Natuurlijk wil ik mee op reis.’
Waarom denkt hij geen twee keer na voor hij iets zegt?
Of drie keer? Dan was hij nu niet in deze apocalyps
terechtgekomen.
Rechts van hem strekt een oude dame haar armen naar hem
uit. Ze wil vast in zijn wang knijpen en zeggen dat hij een
flinke jongen is.
‘Kom eens hier, flinke jongen.’
Zie je wel!
Ides gruwt wanneer hij ziet dat ze haar knokige vingers in
haar mond stopt en er weer uithaalt.
‘Je hebt nog wat eten aan je mond hangen’, zegt ze.
Bah, wil ze dat echt met haar speeksel van zijn gezicht
wassen? Hij is toch geen drie meer?
Hij stapt achteruit en botst tegen een opa in een rolstoel. Die
heft zijn voet naar hem op.
‘Kan jij mijn teennagels knippen? Ik kan het zelf niet meer.’
Ides probeert niet te kijken, maar dat lukt niet, want de voet
hangt recht voor zijn gezicht. Hij kokhalst wanneer hij de
beschimmelde nagels op de kromme tenen ziet.
Hoeveel verschillende kleuren kunnen teennagels
hebben?
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Hij duwt de voet weg, maar kan niet vermijden dat de tenen
over zijn gezicht schuren.
Kan hij nog ontsnappen? Ides kijkt om zich heen, maar vindt
geen uitweg. Overal staan oudjes te dringen. Hij weet wat ze
willen.
Ze willen hem.
‘Jongen, kan je straks mijn rug afdrogen?’
‘Kan je me helpen bij de yoga?’
‘Vriend, kan je mijn kuiten masseren?’
‘Wil jij mijn cijfers noteren bij de bingo?’
‘Ik heb hier een vreemd soort schimmel. Kan je eens ruiken
welke geur hij heeft?’
Ides wijkt steeds verder achteruit. In zijn ooghoek ziet hij een
deur. Die kan zijn redding betekenen. Hij wringt zich door de
massa smekende opa’s en oma’s tot hij tegen de muur bonkt.
Hij voelt achter zich aan de klink.
Verdorie, de deur is op slot.
‘Psst, jongen, ik kan je helpen’, hoort hij plots.
De stem komt vanachter de deur. Ides hoort een klik. Iemand
heeft de deur opengemaakt. Gelukkig, iemand wil hem een
uitweg bieden. Hij grijpt de klink en opent de deur. Voor een
van de oudjes hem kan tegenhouden, springt hij door de
opening.
Oef, gered.
Of niet? Een vieze geur dringt in zijn neusgaten. Hij krijgt een
angstig voorgevoel. Langzaam draait hij zich om.
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Hij staat in een toilet, en op de toiletpot zit een oude kale
man met een lange grijze baard. Hij glimlacht wanneer hij
Ides ziet.
‘Graag gedaan’, knikt hij. ‘Kan jij mij dan helpen?’
Ides durft niet te antwoorden.
‘Kan jij mijn achterwerk afvegen? Ik kan er zelf niet meer bij.’
Wanneer de man zich een beetje draait en zijn harige kont
naar Ides uitsteekt, schudt Ides zachtjes zijn hoofd. Waarom
heeft hij ooit ingestemd met dat plan van opa?
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