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Britt en Esra hingen net de zadels van hun 
pony’s op in de zadelkamer van de manege, 
toen hun telefoons een geluidje maakten. 

‘Hé, ze gaan tegelijk af,’ zei Esra. ‘Wie kan 
dat zijn?’

‘Jij bent het in elk geval niet,’ zei Britt, 
terwijl ze het zadel goed op de zadelsteun 
sjorde. ‘Misschien is het Rania?’

Esra viste haar telefoon uit de zak van 
haar bodywarmer. ‘Dat lijkt me niet. Ze was 
Potter in de trailer aan het zetten en zou 
daarna naar de kantine gaan. O!’ zei ze toen 
verwonderd.

‘Wat?’ vroeg Britt. ‘Wie is het?’
‘Het is Charlotte. Charlotte Donkers,’ zei 

Esra. ‘Maar die zat toch in Mexico?’
‘Spanje,’ zei Britt. Ze had haar telefoon 

tevoorschijn gehaald en opende nu het be-
richt. ‘Dat meen je niet!’ zei ze toen.
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Esra bleef stil en las nog een keer het be-
richt van Charlotte.

Op dat moment kwam Rania de zadelka-
mer van de manege binnengestormd. ‘Ha, 
hier zijn jullie! Ik kreeg net een bericht van 
Charlotte en…’

‘Wij ook!’ zei Britt. 
Esra hield haar telefoonscherm voor Ra-

nia’s gezicht. ‘Bedoel je dit bericht?’

Hallo meiden! 
Ik ben terug uit Spanje en heb een 
leuke verrassing! 
Hebben jullie zin om vanmiddag bij me 
langs te komen en thee te drinken? 
(_) <3 (_) 

Charlotte

‘Dat is een tijd geleden dat we Charlotte 
hebben gezien,’ zei Rania. ‘Bijna een jaar!’

‘Omdat ze met haar ouders ging reizen,’ 
zei Britt. ‘Hebben jullie tijd om bij haar 
langs te gaan? Ik heb wel zin om haar weer 
te zien.’

‘Ik ook!’ zei Esra. ‘Elke keer als we tijdens 
een buitenrit langs hun huis rijden, moet 
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ik weer denken aan hoe we haar voor het 
eerst ontmoet hebben.’

Britt lachte. ‘Door een zadel van de rom-
melmarkt…* Maar ze is wel een goede 
vriendin geworden. Ik heb het gemist om 
met haar te rijden. Dus… we gaan?’

‘Natuurlijk,’ zei Esra. ‘Wat vind jij, Raan?’
‘We gaan!’ zei Rania. ‘Mijn moeder staat 

te trappelen om me naar huis te brengen, 
maar zullen we rond een uur of twee af-
spreken bij het huis van Charlotte?’

‘Prima,’ zei Britt. ‘Dan eten Es en ik nog 
een patatje in de kantine, kunnen we daar-
na misschien nog even een pony poetsen en 
dan zien we je bij Charlottes huis.’

‘Tot straks!’ zei Rania. Ze rende de zadel-
kamer uit naar de auto van haar moeder, 
die al met draaiende motor op haar stond 
te wachten.

‘Ik ben echt benieuwd wat Charlotte ons te 
vertellen heeft,’ zei Britt. Haar vingers vlo-
gen over het schermpje terwijl ze Charlotte 
schreef dat ze die middag zouden langsko-
men.

‘Vraag alvast waar het over gaat,’ zei Esra.

* Zie Het avontuur met het zadel
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‘Dat heeft geen zin,’ zei Britt. ‘Je kent 
Charlotte toch? Die is gek op een beet je ge-
heimzinnigheid. Ze gaat ons echt niet meer 
vertellen voor die tijd.’

‘Je hebt gelijk,’ zei Esra. ‘Afwachten dan 
maar.’

Britt knikte. ‘Afwachten, patatje eten, pony 
poetsen.’

Esra lachte. ‘Prima plan.’
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