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 zijn boeken die je samen leest. 
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest 
de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt 
een stukje en geniet je samen van een grappig verhaal.

 

In de nacht
• Frauke en Freek hebben een plan.
• Ze gaan overdag heel veel slapen.
• Zo kunnen ze ’s nachts opblijven.
• Kijken wat er dan op straat gebeurt.
• De kat van de buren gaat op jacht.
• En wat doet die man daar?
• Dan stopt er opeens een vreemd wit busje ...

• = eenvoudige tekst
• = moeilijkere tekst
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Wakker

‘Psst, Freek, psst.
Slaap jij?’
Frauke gooit een knuffel naar broer Freek.
Freek gromt, hij raapt hem op.
Hij gooit het beest terug en zucht.
‘Ik weet niet of ik slaap. 
Slaap jij?’
Frauke zit rechtop in bed. 
‘Ik droom dat ik wakker ben. 
Denk ik.’
Dat vindt ze zelf een goed grapje.
Frauke lacht.
Freek zucht.
‘Hou je mond, Frauke.
Het is nacht.’
Frauke haalt haar schouders op.
Haar voeten wijzen naar Freek. 
Ze draaien rondjes.
Van links naar rechts en dan terug.
‘Ga liggen, Frau. 
Je maakt me zo moe. 
Ik sliep al.’
Frauke glipt stil uit bed. 
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Ze kruipt op handen en voeten naar Freek.
Freek heeft niks in de gaten.
Hij valt net weer in slaap.
Frauke zit vlak bij de rand van Freeks bed.
Ze hoort hoe haar broer ademt.
Frauke brengt haar neus tot vlak bij die van Freek.
‘Hallo!’
‘Gek!’ gilt Freek.
Hij duikt naar zijn zus.
Dan gaat de deur open.
Daar is mama; ze schudt haar hoofd.
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Het is stil bij het ontbijt.
Frauke geeuwt.
Freek neemt een broodje.
Dan kijkt hij nors naar Frauke
‘Je bent toch niet moe?’ vraagt hij.
Frauke glimlacht.
‘Nee hoor.
Jij wel?’
Freek wijst met zijn broodje naar zijn zus.
‘Ja, en dat is jouw schuld.’
Frauke wuift de woorden van Freek weg.
Ze kijkt naar mama.
‘Mam, waarom moet je in de nacht slapen?
Waarom niet als het dag is?’
Mama streelt Frauke over het hoofd.
Ze denkt even na.
Dan geeft ze antwoord.
‘Als het licht is, zie je alles veel beter.
Dan kun je werken of spelen.
Iedereen slaapt in de nacht.
Zelfs de meeste dieren.
Dat hoort zo.’
Freek knikt naar Frauke.
‘Maar jij bent niet normaal.
Jij bent een uil.’
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Zijn zus zet grote ogen op.
‘Oehoe, oehoe!’ doet ze.
Mama nipt van haar koffie.
Ze lacht luid.
‘Het is waar.
Je bent een rare vogel, Frauke.’
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Frauke en Freek hollen de bieb in.
De dame bij de balie kijkt streng.
Maar dat hebben de twee niet gezien.
Frauke en Freek weten waar ze zijn moeten.
De afdeling voor de jeugd is de trap op.
‘Lekker hard lopen!’ lacht Freek.
‘Wie er het eerste is!’ zegt Frauke.
Broer en zus stormen naar boven.
Ze gaan op zoek naar een boek.
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‘Iets over nachtdieren,’ hijgt Freek.
Frauke schudt het hoofd.
‘Iets wat je in het donker kan lezen.’
Dat vindt ze leuker.
Freek kijkt Frauke vragend aan.
‘Een boek met fl uo-letters dan?’
Frauke en Freek stoppen.
Ze lachen.
Iemand zegt sjjjttt.
Iemand anders kucht.
Frauke en Freek kijken elkaar aan.
Ze trekken hun wenkbrauwen op.
Ze wiebelen met hun hoofd
Hun hand houden ze voor hun mond.
‘Oooo, doet Freek.
Je maakt te veel lawaai, zus.’
Frauke knipoogt.
‘Hou je mond, broer!’
Dan hollen ze lachend verder.

Bij de afdeling voor de jeugd staan ze stil.
Ze gaan elk hun eigen weg.
Het wordt heel stil in de bieb.
Dat vinden de grote mensen fi jn.
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Frauke fronst het voorhoofd.
Haar vinger glijdt over de zinnen in het boek.
‘Wat gek,’ fluistert ze.
Haar neus raakt bijna het boek.
Ze zakt onderuit op de bank.
Freek kijkt even op.
‘Spannend?’ vraagt hij.
Frauke haalt haar schouders op.
‘Ja, nee, euh ... ik weet het niet.
Het is heel vreemd.’
Frauke pulkt aan haar neus.
Freek gaat bij zijn zus zitten.
Frauke tikt met haar vinger op het blad.
‘Kijk,’ zegt ze.
‘Hier staat dat je ook kan slapen als het dag is!
In Spanje doen ze het elke middag.’
Freek haalt zijn schouders op.
‘Dat doet opa ook, dat heet een dutje.’
Frauke knikt
‘Ja, maar hier staat nog meer!’
De twee lezen verder.
Hun ogen worden groot.
Ze kijken elkaar aan.
Het boek vertelt dat je ’s nachts niet hoeft te slapen.
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Het enige wat je moet, is overdag acht kleine slaapjes 
doen.
‘’s Nachts wakker blijven kan,’ fl uistert Frauke.
Ze kijkt Freek verrukt aan.
Haar broer schudt het hoofd.
‘Daar geloof ik niks van,’ zegt hij.
‘Iedereen heeft acht uur slaap nodig.’
Hij kijkt ernstig.
‘’s Nachts, zus.’
Freek loopt weg.
Frauke blijft zitten, ze glimlacht.
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