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Hallo vrienden en vriendinnen!
Wil jij de Thea Sisters helpen bij dit
nieuwe avontuur? Gevaarlijk is het
niet, maar je moet er wel je hoofd
goed bij houden!
Als je dit vergrootglas ziet, is het
opletten geblazen: op die bladzijde
staat een belangrijke tip.
Af en toe zetten we samen alles op
een rijtje zodat we niets vergeten.
Ben je er klaar voor? Het mysterie
wacht op je!
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Het tuinfeest
Het was precies acht uur en de laatste
ZONNESTRALEN van die dag kleurden
de lucht boven Topford oranjerood.
zei Colette vrolijk
rondkijkend. ‘De tafels zijn mooi aangekleed,
we hebben lampjes, verse bloemen, borden,
glazen, bestek … A A A A A A H ! ’
‘Wat is er Coco? Ben je gestoken?’ vroeg Pam
terwijl ze naar haar vriendin toe liep.
Colette greep Pamela vast. ‘Nee, we zijn de
GEBAKSVORKJES vergeten en
iedereen komt al bijna!’
‘Iedereen is er al, zul je bedoelen’,
zei Nicky, met een blik op een groepje

‘Alles is perfect!’

9
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Party planner: iemand die feestjes
organiseert voor zijn of haar beroep.

H et

Wa t

tuinfeest

Topford-studenten dat kletsend de tuin inkwam.
‘Geen probleem, ik haal ze wel even’, zei Tanja
en ze sprintte meteen weg.
‘Mijn overheerlijke broodjes hap je
zonder bestek weg’, glunderde Pam en ze zette
een volle schaal op tafel.
‘Het komt allemaal wel goed, Coco’, stelde
Nicky Colette gerust. ‘Het wordt een
eindejaars-afscheidsfeest. We
hebben alles op alles
e e n sa ai
fe
gezet bij het organiseren.’
es
t
…
‘Als jullie een échte
party planner hadden
ingeschakeld, zoals ik
had geadviseerd,
was het een stuk
chiquer geweest’,
zei Vanilla uit de
hoogte. Ze was net
gearriveerd samen

geweldig

*
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H et

tuinfeest

met haar vriendinnen, de Vanilla Girls.
‘Zo is het leuker’, zei Craig en hij griste
drie van Pams minibroodjes van de schaal.
‘Precies. Gewoon l ek k e r met vrienden
onder elkaar’, voegde Ron eraan toe.
‘Iets minder “gewoontjes ” had ook
gemogen’, snoof Zoë, en de Vanilla Girls
liepen weg.
‘Ik vind alles supertof gedaan’, zei Shen.
‘Vooral die lekkere hapjes die jij hebt gemaakt,
Pam … Pam?’
‘Ze staat te d a n s e n zei Paulina. Ze wees
naar haar vriendin, die losging in een hoekje
van de tuin waar iemand de volumeknop van
de muziek vol open had gedraaid.
‘O, haha’, lachte Shen
‘Hé, dit is toch Marions lievelingsnummer?’
riep
‘Inderdaad. Waar is ze eigenlijk? Het
feest is toch vooral voor haar?’ zei Elly.

’,

geamuseerd.

Colette.
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H et

tuinfeest

De vriendinnen gingen op zoek naar hun
Frr anss e klasgenootje, dat Colette nog
van vroeger kende. Ze had de afgelopen
gestudeerd.
twee maanden op
Vanavond was het haar laatste avond voor
ze terug moest naar Parijs en daarom hadden
de
een verrassingsfeestje
voor haar georganiseerd.
‘Ik zie haar nergens, muizinnen. Ik heb
de hele tuin afgezocht’, zei Nicky toen ze
terugkwam van haar zoekrondje.
‘Op de binnenplaats is ze ook niet. Waar
zit ze toch?’ vroeg Violet.
‘Waar zit wie?’ hoorden ze iemand vragen.
Ze keken allemaal tegelijk om.

Topford

Thea Sisters

‘Marion! Waar was je?’ vroeg Colette en

ze omhelsde haar vriendin.
‘In de bibliotheek. Ik móést nog SNEL
iets opzoeken’, antwoordde ze met een
lachje.

geheimzinnig

14
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H et

tuinfeest

‘In de B I B L I O T H E E K ?
Nu?’ vroeg Violet verbaasd. ‘Wat zocht je dan?’
‘Dit!’ riep Marion en ze haalde een boek met
een felgekleurde kaft achter haar rug vandaan.

‘Alles over Tunesië’,

las Paulina. ‘Hoezo?’
‘Vertel ik straks wel …’
lachte Marion plagerig.

‘Na het
f e e st ! ’

j
Ki

k

!

di t

T U N ES IË
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De verrassing
De avond vloog voorbij. De Sisters dansten,
lachten en snoepten erop los. Ook de andere
studenten waren blij dat de examens eindelijk
voorbij waren en dat de vakantie kon beginnen.
Ze k letsten opgewonden over alle leuke
dingen die ze zouden gaan doen.
Toen iedereen WEG was, bleven de
en Marion nog even hangen.
Het was al behoorlijk laat, maar het was zo
gezellig dat ze nog niet aan opruimen
of slapen dachten.
‘Wat vond je het leukste aan je tijd op
vroeg Violet aan Marion.
‘Hm, de docenten waren erg vriendelijk,

Thea

Sisters

Topford?’

16
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De
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vond ik. En de uitjes waren top. De omgeving
hier is heel mooi … Maar het leukste was:
jullie, de
leren kennen!’
‘Dat vinden wij ook van jou’, lachte Nicky.
‘Daarom hebben we een cadeautje voor je.’
Paulina pakte haar tas en haalde er een
rechthoekig pakje uit.
‘O, wat leuk! Wat is
We h e b b e n e e n
het?’ vroeg
u tj e v o o r
ca dea
j e!
nieuwsgierig.
O, w a t l

Thea Sisters,

Marion

eu

‘Een boek?’

k!

‘Zoiets …’ antwoordde
Paulina. ‘Het is een
herinneringenboekje.
We hebben een
fotoboekje gemaakt

met de
le ukste foto’s
va n ons sa men.’

17
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De

verrassing

Marion SCHEURDE het inpakpapier open
en begon door het flitsende fotoboekje te
bladeren. Op elke bladzijde stonden de
grappigste of belangrijkste foto’s van dingen
die ze samen hadden beleefd in haar tijd op
En bij elke foto hadden de
muizinnen een lief zinnetje geschreven.
Marion bekeek en las het hele boekje en met
tranen in haar ogen zei ze: ‘Hier ben ik
echt heel blij mee … Jullie zijn zó lief!’
‘Jij ook. We zullen je heel erg missen!’ zei
Violet ontroerd. ‘Maar ik vrees dat ik nu …
GEEUW … echt mijn bed in moet duiken.’
‘Ik ook!’ zei Pam. ‘En morgen eens goed
uitslapen, eindelijk geen lessen meer.’
‘We moeten wel
met het voor
bereiden van onze vakantie’, bracht Colette
hun in herinnering. ‘Door het leren voor de
en met alle voorbereidingen voor
het feest, hebben we daar nog niks aan gedaan.’

Topford.

beginnen

examens

18
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Onze Franse
styliste!

Sporten is
leuker met jou!

Samen gaat
het beter.
Even
voorproeven …

2101001 TS SE 27 Tunesie 009-182.indd 19

23-02-2021 13:50

De

verrassing

‘Dat hoeft ook niet’, zei Marion opgewekt.
‘Hoezo niet?’ vroegen de vriendinnen.
‘De gids over TUNESIË heb ik voor
jullie gezocht’, zei ze geheimzinnig. ‘Ik ga in
de vakantie naar mijn opa en oma
in Djerba, en jullie mogen mee. Als jullie

willen …’

De Thea Sisters hoefden elkaar maar even
kort aan te KIJKEN om een beslissing te
nemen. En dus antwoordde Colette uit naam
van hen allemaal:

‘TUNESIË,
WE KOMEN
ERAAN!’
20
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