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Voordat je dit boek gaat lezen, moet je eigenlijk eerst iets weten. 
Het is erg belangrijk.  
Het gaat om mijn broertje Daan. 
Als je hem ziet, denk je misschien dat het een heel schattig 
jongetje is. Dat denkt namelijk iedereen.
Hij ziet er ook vet schattig uit.

MAAR DAT IS-IE 

Nou ja, soms natuurlijk wel, want hij is nog maar drie. 
Maar dit überschattige broertje van mij, waar iedereen verliefd 
op is, moet je heel goed in de gaten houden.
Waarom?

1. Hij heeft met viltstift op mijn poster van Shawn Mendes 
gekrast...

 NIET!
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2. Vorige week plaste hij op mijn bed, toen
hij op mijn moeders tablet ‘Frozen’ keek.

3. Mijn nagellak zit nu op mijn nieuwe broek. 
En bedankt, Daan! 
4. Hij heeft over mijn schilderwerkstuk gefietst, 
dat lag te drogen voor school. Nu loopt er een
 rood spoor over mijn vloer. 
5. Hij heeft bladzijden uit mijn plakboek gescheurd. 
Mijn mooie plakboek waar ik alles in plak wat 
belangrijk is.
6. Op mijn verjaardag at hij stiekem een reep 
chocola op. Daarna moest hij spugen. En ja hoor, 
natuurlijk op mijn bureaustoel.

Snap je?

Nu mag je verder lezen. Maar ik heb je dus 
wel gewaarschuwd. Mijn moeder zegt de hele tijd dat hij nog maar 
drie is. En dat hij het niet expres doet. Ja, DUS?
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Ik wil een SLOT
op mijn deur øøø 



KIJK NOU…!
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Nu ik toch bezig ben, 
we hebben ook nog Max.
Bij Max is het simpel: 
hij ziet er niet schattig
uit en hij is het ook niet. 
Dat is in elk geval 
overzichtelijk. 
Max is 10.

. 
Dus ik woon met Max en Daan en mijn moeder in een huis. Zonder 
vader. Mijn vader is drie jaar en twee weken geleden overleden. 
Zomaar.
’s Ochtends ging hij naar zijn werk, en ’s avonds kwam de politie aan 
de deur om te vertellen dat hij een ongeluk had gehad. Zomaar. Mijn 
vader. Ik weet nog dat ik het niet geloofde en dat ik boos was op 
de agent die met dat bericht kwam.

Maar het was 
dus wel waar.
Het heeft wel twee jaar geduurd voordat ik er een beetje aan 
gewend was, wij zonder mijn vader.
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En nu wonen we met z’n vieren in een ander, goedkoper huis in een 
nieuwbouwwijk. 
Mijn moeder werkt in het ziekenhuis. 
Het is best oké hier.
Ik zit hier op school, en mijn allerbeste 
vriendin woont twee huizen verderop. 

Tessa is supercool.
Ze zit op Mandarijn. 
Dat is Chinees. Vet hè? 
Ik wou dat ik op Mandarijn zat.
Maar dat vindt mijn moeder 
weer te duur.
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Tessa’s ouders vinden het belangrijk dat
Tessa verstandige dingen leert. 
Voor haar toekomst. 
Daarom zit ze ook op harples. Want cultuur is erg goed voor 
je ontwikkeling, zeggen ze. Elk weekend gaan ze naar een museum, 
of naar een voorstelling. Hoe leuk is dat?
Wij gaan nooit ergens heen.  
Nou ja, soms gaan we in het bos wandelen. Boeie.

Ik zit dit op mijn kamer te schrijven
in mijn dagboek. Er klinkt geritsel bij mijn kamerdeur.
Ik zie een stukje wit papier onder de deur verschijnen. En aan de 
andere kant klinkt een geluid alsof iemand heel ingespannen bezig 
is. Daan.
Ik zie het aan de tekening die langzaam mijn kamer binnenschuift. 
Een tekening van een eh…tja. Geen idee.
‘Lotte! Voor jou!’ hoor ik.
‘Wat mooi!’ roep ik maar. ‘Dankjewel!’
‘Noepies?’
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Nee! 
‘Nee’ roep ik. ‘Geen noepies!’

Wat denkt hij wel. Zo makkelijk 
heb je geen snoepjes verdiend. 
Hij krast soms wel 20 tekeningen 
op een dag.

‘Maak er nog maar een!’
Ik hoor hem weglopen. Mooi. 
Nu ga ik op mijn laptop rugtassen kijken.
Het is namelijk vanaf gisteren 
ZOMERVAKANTIE, en daarna ga ik naar de BRUGKLAS!
Dat klinkt heel gewoon, naar de brugklas, maar het is een woord 
waar ik een beetje buikpijn van krijg. Bij brugklas horen zo veel 
dingen die nieuw zijn, dat ik nog niet weet van ik ervan moet 
vinden.
Het enige leuke is dat ik een nieuwe rugtas krijg en… een 
smartphone! Aan de rest denk ik nog maar liever niet.


