(Hoofdstuk 0)

Geheim recept
‘De mensen geloven er niet meer in. Elke dag krijg ik
meer boze brieven,’ zei meneer De Leeuw. ‘Ze zeggen
dat het niet werkt. Dat het allemaal onzin is.’
Meneer De Leeuw leunde achterover in zijn grote
leren stoel. Schatrijk was hij geworden met zijn
haargroeimiddel. Maar nu wilden de mensen het niet
meer hebben.
Het kwam allemaal door dat achterlijke
tv-programma. Ze hadden gezegd dat zijn middel
waardeloos was. Ze hadden hem een oplichter
genoemd.
‘We moeten iets nieuws maken,’ zei meneer Spruit.
‘Een geweldig wondermiddel.’
Meneer Spruit was de belangrijkste onderzoeker
van meneer De Leeuw. Hij werkte al jaren in zijn
fabriek.
‘Maar hoe dan?’ vroeg meneer De Leeuw. ‘Een
wondermiddel maak je niet zomaar.’
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‘Laat dat maar aan mij over,’ zei meneer Spruit.
‘Ik denk namelijk dat ik het geheim heb ontdekt.’
Meneer De Leeuw ging meteen rechtop zitten.
‘O ja, wat is dat dan?’
‘Ik heb wel een aantal speciale ingrediënten nodig,’
zei meneer Spruit rustig. ‘En we zullen een nieuwe
naam moeten verzinnen. Hiephaar is niet stoer
genoeg.’ Hij legde een papier op tafel en schoof het in
de richting van meneer De Leeuw.
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‘Lieve help!’ riep meneer De Leeuw. ‘Daar gaat een
complete dierentuin in.’
‘Inderdaad,’ zei meneer Spruit. ‘En we moeten snel
zijn, want sommige dieren zijn al bijna uitgestorven.’
‘Hmm,’ gromde meneer De Leeuw. ‘Er zitten geen
planten in.’
‘Planten werken niet, meneer. Dat heb ik nu al zo
vaak uitgelegd.’
Meneer De Leeuw knikte. ‘Weet je zeker dat dit
gaat werken?’
‘Het werkt echt als een tierelier,’ riep meneer
Spruit opgewonden. ‘Ik heb al een kleine dosis
gemaakt en getest. En geloof me, zelfs de kaalste biljartbal heeft binnen 24 uur al zijn haren terug.’
‘Laat zien!’ riep meneer De Leeuw.
Meneer Spruit haalde een klein groen flesje uit
zijn broekzak. ‘Dit is het wondermiddel,’ zei hij trots.
Hij gaf het aan zijn baas.
Meneer De Leeuw hield het flesje omhoog en keek
er ongelovig naar. Jarenlang had hij nu al een fabriek
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voor haargroeimiddelen. En eigenlijk had hij nooit
gedacht dat het ooit echt zou werken.
Vroeger had hij wel eens reclame gemaakt met zijn
eigen haarbos. Hij maakte een foto van zijn prachtige
kuif en zette erbij: n a d e b e h a n d e l i n g . Daarna
schoor hij zijn hoofd kaal, maakte weer een foto en
zette erbij: v o o r d e b e h a n d e l i n g . Het was bedrog,
maar dat kon hem niet veel schelen. Als hij zijn middeltjes maar verkocht.

Nu keek hij naar een magisch flesje. Een wondermiddel dat hem beroemd kon maken. Misschien kreeg
hij er wel de Nobelprijs voor.
Hij zou een held zijn. Een groot uitvinder.
Misschien wel net zo groot als de uitvinder van de
afstandsbediening.
Meneer De Leeuw zag de reclame al voor zich:

de leeuw krachthaar 3.0

het einde van de

pruikentijd!
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‘Is het al klaar?’ vroeg meneer De Leeuw.
Meneer Spruit schudde zijn hoofd. Ik heb alleen
nog een goede hond nodig,’ zei hij. ‘De hersens die ik
voor dit flesje gebruikte, kwamen van een hond met
een doffe vacht.’
‘Maakt dat uit?’ vroeg meneer De Leeuw.
‘Natuurlijk,’ antwoordde meneer Spruit. ‘Je krijgt
er dof haar van.’
Meneer De Leeuw knikte.
‘Het moet een hond zijn met een mooie, glanzende,
zachte en gezonde vacht,’ zei meneer Spruit. ‘Er zit
een stofje in de hersens van zo’n hond dat daarvoor
zorgt. Dat stofje hebben we nodig.’
‘Niemand hoeft meer kaal
te zijn,’ zei meneer De Leeuw
ongelovig.
‘Absoluut,’ zei meneer
Spruit. ‘Wij… eh… ik bedoel
ú gaat hier rijk mee worden,
meneer De Leeuw. Steenrijk.
U wordt een held!’
‘Geweldig,’ zei meneer De
Leeuw. ‘Goed gedaan. Je bent
een ware tovenaar.’
‘Ach,’ zei meneer Spruit bescheiden.
‘Zoek maar een mooie hond uit,’ zei meneer De
Leeuw. ‘Bestel maar een container vol met die
ingrediënten. Kan me niet schelen wat het kost. Je
mag meteen beginnen.’
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