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Wij zijn Guus en Lente.



Ik ben Amir.





‘Waarom moet ik altijd in het doel staan?’ vraagt Amir.
Guus grijnst zijn tanden bloot.
‘Omdat Lente geen ballen kan pakken,’ zegt hij.
‘Hé, ik kan wel ballen pakken!’ roept Lente fel.
Maar Guus doet alsof hij haar niet hoort. 
Hij geeft een harde trap tegen de bal.
De bal vliegt in een rechte lijn naar Amir 
en knalt tegen zijn buik.
Amir pakt hem met zijn twee handen.
‘Au, niet zo hard!’ roept hij. 
Hij gooit vlug de bal naar Lente.
‘Nu jij, Lente.’
Lente legt de bal voor zich op de grond.
Ze kijkt aandachtig van de bal naar het doel, 
weer naar de bal en trapt.
‘Die gaat ernaast, dat kun je zo zien!’ roept Guus.
De bal rolt naar een hoek van het doel.
Amir moet duiken om hem te kunnen pakken.
‘Goed gedaan, Lente,‘ zegt hij zodra hij weer rechtop staat.
‘De bal zou in het doel zijn gegaan als ik niet had gedoken.’
‘Daar ben ik niet zo zeker van,’ zegt Guus.
‘Waarom ga jij niet zelf in het doel staan, Guus?’ vraagt Lente. 
‘Laat maar eens zien wat je kunt.’

Een harde trap
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‘Liever niet,’ zegt Guus.
‘Ik ben natuurlijk wel goed in ballen pakken, 
maar ik ben nog veel beter in trappen!’
Hij haalt uit en geeft opnieuw een harde trap tegen de bal.
‘Niet die kant op!’ roept Lente.
De drie kinderen kijken toe hoe de bal met een grote boog 
door de lucht vliegt.
Hij gaat over een hoge schutting heen en landt in een tuin.



‘O nee, de tuin van de reus ...’ fluistert Amir.
‘Hebben jullie een spook gezien of zo?’ vraagt Guus.
‘Jullie zijn opeens lijkbleek.’
‘Weet jij dan niet wie de reus is?’ zegt Lente. 
‘Dat weet ik best,’ zegt Guus. 
‘Dat is die grote kerel met zijn grote hond.’
‘Ze zeggen dat hij kinderen rauw lust,’ zegt Amir.
‘En dat hij een vrouw heeft die je nooit ziet,’ zegt Lente.
‘Ze zeggen dat hij haar opgesloten houdt.’
‘En hij heeft een gevaarlijke hond, zo groot als een monster,’ 
zegt Amir.
‘Wat een onzin,’ zegt Guus. 
‘Het is gewoon een grote, oude man die alleen woont 
met zijn hond.’
‘Maar waarom zijn de luiken van zijn huis dan altijd dicht?’
Lente wijst naar het grote huis van de reus.
‘Het is duidelijk dat hij iets verbergt.
Iets wat het daglicht niet mag zien.’
‘Praatjes, ik ga gewoon onze bal halen.’
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Guus loopt naar de enige deur die in de lange schutting zit.
Hij voelt aan de klink.
‘Natuurlijk zit die op slot,’ zegt hij. 
Hij kijkt langs de schutting omhoog. 
‘Er zit niets anders op.
Ik klim vlug over de schutting heen en haal onze bal.’
‘Dat is veel te gevaarlijk, Guus,’ zegt Lente. 
‘Wie weet wat de reus doet als hij je ziet.’
‘Ik ben niet bang voor die man,’ zegt Guus.
Hij begint meteen te klimmen.
In een paar tellen zit hij boven op de schutting. 
‘Wauw, wat een mooie, grote tuin!’ zegt hij.
‘Het staat hier vol prachtige bomen en bloemen.
Niet meteen de tuin van een kindereter, lijkt mij.’
Guus grinnikt.



‘En de hond, zie je de hond?’ vraagt Amir.
‘De hond is nergens te bekennen,’ zegt Guus. 
Hij haalt iets uit zijn zak en steekt het in de lucht.
‘Trouwens, ik houd van honden én ik heb een héél lekker 
koekje.
Dat lust hij vast liever dan mijn magere botten.
Als ik over een kwartier niet terug ben, kom me dan zoeken.
Dan zit ik waarschijnlijk in de kookpot te sudderen 
op een laag vuurtje.’
Guus knipoogt.
‘Guus, het is geen grap!’ zegt Lente.
In één vlotte beweging gooit Guus zijn twee benen over de 
schutting en verdwijnt.
Lente en Amir horen een doffe plof en dan ... niets meer.
‘Guus, alles oké?’ vraagt Lente.
Maar het blijft muisstil.
Amir en Lente kijken elkaar bang aan.
‘Ik heb hier een heel naar gevoel bij,’ fluistert Amir.



Amir en Lente zitten te wachten op de stoep naast de grote, 
houten deur.
Lente knabbelt nerveus op haar nagels.
‘Hij komt vast snel terug,’ zegt Amir om haar te sussen.
‘Ik weet het niet,’ zegt Lente.
‘Ik heb de meest enge dingen gehoord over de reus.’
‘Ik ook,’ zegt Amir zacht. 
‘Maar het is beter om daar nu niet aan te denken.’
Even is het stil. 
‘Ik kan het niet laten om eraan te denken,’ zegt Lente.
‘Hoe denk je niet aan een roze koe?’
‘Heeft de reus een roze koe?’ vraag Amir verbaasd.
‘Welnee, dat zeg ik zomaar. 
Ik bedoel dat als je ergens niet aan mag denken, 
je er juist méér aan denkt. 
Als ik zeg dat je niet aan een roze koe mag denken, 
waar denk je dan aan?’
‘Aan een roze koe,’ zegt Amir en hij glimlacht.
‘Je hebt nu tenminste even niet aan de reus gedacht.’
‘Dat is waar, maar je wordt bedankt, want nu denk ik er toch 
weer aan.’

Guus komt niet terug
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Lente friemelt aan haar vingers.
‘Ik kan hier niet gewoon stilzitten,’ zegt ze.
‘We moeten iets doen.’
Amir kijkt op zijn klok.
‘Guus is nu bijna een kwartier weg.
Wil je hem gaan zoeken?’
Lente springt op.
‘Ja, hij had al lang terug moeten zijn.
Ga je mee?’
Ze steekt haar hand uit naar Amir.
Amir pakt haar hand en Lente trekt hem overeind.
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Daar komt de reus!

Lente, Guus en Amir voetballen op het plein.
Dan gaat de bal over een muur heen  
en landt in de tuin van de reus.
Over de reus worden vreselijke dingen gezegd.
Dat hij kinderen rauw lust bijvoorbeeld.
Toch klimt Guus over de muur om de bal te halen.
Maar een kwartier later is hij nog niet terug ...

Lekker spannend verhaal voor kinderen van 7-8 jaar.
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