draagt een bril en heeft één vriend met peterselie
tussen zijn tanden. Op een avond krijgt hij bezoek
van Droomprinses. Ze heeft sprieterig haar, heel grote
voortanden en haar paard is een oude knol. Maar ze
heeft een bijzonder boekje waarmee ze wensen kan
vervullen. Als ze het boekje per ongeluk achterlaat, is
Victor de koning te rijk …

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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“Victor, ben jij dat?”, klonk mama’s stem vanuit de keuken.
Victor schopte zijn schoenen uit. Hij had geen zin om te
antwoorden.
“Victor?!”, klonk het opnieuw, deze keer strenger.
“Ja-aa!”, riep Victor terug, terwijl hij zijn schoenen toch
maar netjes op de plank zette.
“Je melk staat klaar.”
Victor zuchtte diep.
Melk drinken om vier uur: dat was een van de regels.
Zijn mama had er nog een paar.
Een appel mooi in plakjes snijden.
Schoenen op de plank.
Niet opstaan tijdens het eten.
Jas helemaal dichtknopen tot bovenaan.
En vanaf november: niet naar school zonder muts en sjaal.
Eigenlijk waren het er veel meer dan een paar. Het waren er
wel honderd. Mama noemde het de ‘gouden regels’, maar
Victor vond er niets aan.
Brent heeft er vast niet een, dacht Victor.
Brent mocht vast elke dag cola drinken. En daarna boeren
laten zoveel hij wilde.

3

Brent was cool. Brent was hip. Brent was … Brent. Iedereen
vond Brent leuk en deed alles wat hij wilde. Brent maakte
iedereen aan het lachen. En het meest liet hij iedereen
lachen met Victor.
“Was het leuk op school?”, vroeg mama.
Victor knikte terwijl hij van zijn melk nipte.
“Heb je veel geleerd?”
“Ja, en ik heb veel huiswerk”, zei Victor.
Hij had al gemerkt dat mama van dat antwoord hield.
“Begin er dan maar snel aan”, zei mama, precies zoals hij
verwacht had.
Victor haastte zich naar zijn kamer. Hij knipte het licht
aan en ging aan zijn bureau zitten. Hij haalde het blad met
sommen uit zijn boekentas. En zijn pennenzak, die nieuwe
fluo. Hij had er zo lang om gezeurd. Eindelijk had hij hem
gekregen onder de kerstboom.
Hij wist zeker dat Sofie hem mooi zou vinden. Sofie hield
van mooie dingen. Dat kwam vast doordat ze zelf zo mooi
was. Hij vond haar al mooi toen ze in september bij hen
in de klas kwam. Ze had donkere ogen, en sproetjes op
haar neus. En als ze lachte, trok ze dat neusje helemaal in
plooitjes. Sinds december zat hij vlak achter haar op de
bank. Toen ontdekte hij dat ze niet gewoon mooi was. Ze
was bijzonder mooi.
4

In het begin was het gegaan zoals hij had gedacht. Sofie had
de pennenzak meteen opgemerkt. “Hé, die is cool!”, had ze
gezegd. En toen had Brent zich omgedraaid in zijn bank. Hij
had zijn gezicht vertrokken in een brede grijns.
“Het lijkt wel een platgereden komkommer”, had hij gezegd.
Het sloeg nergens op. De pennenzak leek niet op een
komkommer. En hij zag er ook niet platgereden uit. Maar
iedereen had het uitgeproest. Gewoon omdat Brent het
gezegd had.
Kwaad keek Victor naar de pennenzak. Hij kon het niet
helpen. Nu vond hij hem zelf ook niet meer cool. Hij kneep
zijn ogen half dicht. Zo leek het alsof de pennenzak echt een
komkommer was. Een platgereden komkommer.
Hij zuchtte diep en staarde naar buiten. Het begon al
donker te worden. De straatlantaarns aan de overkant
brandden. Er dwarrelde wat sneeuw. Af en toe was er het
geluid van een auto. In de verte passeerde er een trein. Zijn
ogen werden moe en dik.
Plots was er een geluid dat hij niet kende. Klik-klak, klikklak, klik-klak. Hij fronste zijn wenkbrauwen. Klik-klak, klikklak. Dat leek wel het geluid van … paardenhoeven.
Victor ging aan het venster staan, en drukte zijn neus tegen
de ruit. Zijn mond zakte open.
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Een oud paard liep in het midden van de straat. Op zijn rug
zat een mager meisje. Ze droeg een kroontje. Gek was dat.
Plots keek dat meisje naar boven, naar hem! Ze zwaaide.
Victor deinsde achteruit. Zijn hart bonkte in zijn keel. Even
wilde hij naar beneden lopen en zijn mama halen. Maar die
zou hem vast niet geloven. Eigenlijk kon hij zelf niet goed
geloven wat hij net had gezien. Misschien had hij het zich
wel ingebeeld.
Hij sloop opnieuw naar het venster en drukte zijn neus
tegen de ruit. Hij gaf een schreeuw. Aan de andere kant van
de ruit staarde iemand terug – het meisje. Hoe was zij tot bij
zijn slaapkamervenster geraakt?
Ze klopte op de ruit en lachte.
“Zeg, laat me eens binnen!”
Omdat Victor helemaal niet wist wat te doen, deed hij maar
wat het meisje vroeg. Hij opende zijn raam. Zij duikelde
naar binnen alsof het de normaalste zaak van de wereld
was.
“Zo, dat is al beter”, zei ze tevreden. Ze nam haar kroontje
af en tikte er de sneeuw van. Het kroontje leek wel gemaakt
van zilverpapier.
“Zo”, lachte ze. Ze zette het weer op. Ze had heel grote
voortanden.
“En … en je paard?”, hoorde Victor zichzelf zeggen.
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Het meisje wierp een blik naar buiten.
“Nacht zal wel even op me wachten”, zei ze.
“Nacht? Heet hij ‘Nacht’?”
“Ja, en het is geen ‘hij’ maar een ‘zij’.”
“En … en wie ben jij?”
“Noem mij maar ‘Droomprinses’.”
Victor wreef in zijn ogen. Als er een meisje met een kroontje
en tanden als een konijn opeens in je kamer staat, en vertelt
dat ze ‘Droomprinses’ heet, dan kon je gewoonweg niet
wakker zijn.
Maar toen hij zijn ogen weer opendeed, was ze er nog
steeds. Erger. Ze was op zijn bed gaan zitten. Ze zwaaide
met een rood schriftje en een potlood.
“Wel?”, zei ze.
“Wat wil je?”, stamelde Victor.
Het meisje rolde met haar ogen.
“Wat wil jij?”, echode ze.
“Ik?”
“Ben je dom of zo?”
Ze zette haar kroontje recht. Victor voelde zijn wangen
gloeien van woede.
“Hoor eens even! Ik heb jou niet gevraagd om hier te
komen! Dus verdwijn nu maar weer, of ik haal mijn ouders!”
Het meisje grinnikte. Ze zag er eigenlijk best aardig uit.
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“Ook goed”, zei ze. “Als jij geen dromen hebt, kan ik ze ook
niet vervullen.”
Nu wist Victor zeker dat hij droomde.
“Vervul jij … dromen?”, fluisterde hij.
“Natuurlijk, ik ben toch Droomprinses.”
Ze tuitte haar lippen.
“Moet ik echt weggaan of heb je dan toch een droom?”
“Eén droom? Ik … ik heb er wel honderd.”
“Wel, dit is je kans, jochie”, zei ze. “Vertel op.”
Ze lachte zo lief – hij moest haar wel vertrouwen.
“Ik zou groter willen zijn,” begon Victor, “en sterker. En ik
wil geen bril meer. En ik wil de beste zijn bij basket, en bij
voetbal. En …”
“Ho, ho, niet zo snel! Ik heb plaats voor één droom!”
Victor keek niet-begrijpend.
Het meisje opende het rode schriftje en toonde het hem. Hij
zag zijn naam staan, en daaronder één lijntje.
“Eén mens, één wens. Jij vertelt me één droom, de
belangrijkste. Ik schrijf hem op, en dan komt hij uit.”
“Echt?”, stamelde Victor.
Onder het raam hinnikte een paard.
“Komaan,” zei Droomprinses, “Nacht wordt ongeduldig. En
ik moet nog naar andere slaapkamers. Wat is jouw grootste
droom?”
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Victor bleef even stil.
“Dat ik veel vrienden heb”, zei hij dan zachtjes. “Ik wil niet
meer alleen zijn.”
“Goede keus”, knikte Droomprinses. “Veel beter dan ‘geen
bril meer’. Je ziet er slim uit met die bril.”
Het potlood maakte een krassend geluid.
“ ‘Victor: veel vrienden’, dat staat erop”, zei ze. “En nu moet ik
er maar weer vandoor.”
“Waar ga je dan naartoe?”
“Ik heb nog veel te doen. En ik wil het Luna Centerfeestje
niet missen!”
“Wacht!”, riep Victor. “Is dat alles? Ga ik nu zomaar veel
vrienden hebben?”
“Twijfel nooit aan een Droomprinses”, zei het meisje.
Ze maakte een buiging, en weg was ze. Victor hoefde niet
eens het venster te openen. Hij keek naar buiten. Het paard
was verdwenen. En Droomprinses ook.
Plots voelde hij hoe moe hij was. Hij liet zich op zijn bed
zakken. De lakens waren nog een beetje warm …
“Victor!”, klonk mama’s stem. Ze trok aan zijn arm.
“Wat lig jij hier te slapen? Je moet je huiswerk nog maken!”
Maar Victor kon maar aan één ding denken: zou
Droomprinses zijn wens echt vervullen?
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Zodra hij wakker werd, wist hij het weer. Hij danste naar zijn
wastafel.
Vandaag zou alles anders zijn. Vandaag zou Droomprinses
zijn droom vervullen.
“Ik heb me vast alles ingebeeld”, zei hij tegen de jongen in
de spiegel. Maar dat hielp niet. Hij was zo opgewonden als
een jonge hond.
Hij vroeg zich af hoe het zou gebeuren. Zouden zijn nieuwe
vrienden al staan wachten aan de schoolpoort? Of zou het
beetje bij beetje gaan? Eerst één nieuwe vriend, dan twee,
en dan nog veel meer vrienden? En zou Sofie hem nu leuk
vinden?
Ik had moeten zeggen ‘veel vrienden én vriendinnen’,
bedacht hij plots. Maar eigenlijk wilde hij geen vriendinnen.
Meisjes giechelden te veel. Of ze wilden stomme spelletjes
spelen. Alleen Sofie was anders.
‘Veel vrienden en Sofie’, zo had ik het moeten zeggen, dacht
hij. En toen moest hij een beetje om zichzelf lachen. De
jongen in de spiegel lachte terug. Eigenlijk zag hij er net zo
uit als anders.
Alpay zat al in de schoolbus. Alpay was Victors enige vriend
op school. Hij had een rond, vriendelijk gezicht. Hij kon
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keigoed gamen. En er zat vaak peterselie tussen zijn tanden.
“Heb jij je sommen gemaakt?”, vroeg Alpay meteen toen hij
Victor zag.
Victor schudde zijn hoofd.
“Hé, dat kan niet, jij maakt ze altijd!”
“Ja, en jij schrijft ze altijd over”, zei Victor.
“Dat is niet waar! Alleen maar als ik ze zelf niet heb
gemaakt.”
“Je hebt ze nooit zelf gemaakt.”
“Zeg, wat heb jij?”
Victor haalde zijn schouders op.
Wat had hij gehoopt? Deze dag begon net als alle andere
dagen. Eigenlijk nog een beetje slechter. Want hij hád
zijn sommen echt niet gemaakt. En als hij pech had, zou
meester Kurt dat zeker merken.
Hij hád pech.
Eerst was Kobe aan de beurt. Dan kwam Tijs en daarna
Max. Geen enkel antwoord was juist. Meester Kurt stond
op. Hij was wel twee meter lang. En hij was zo breed als een
kleerkast.
“Nu ben ik het beu!”, brulde hij. Er vloog wat speeksel in het
rond.
“Hebben jullie die oefeningen wel voorbereid? Vooruit, alle
schriften op tafel!”
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Boos liep hij langs de rijen tot hij bij de bank van Victor en
Alpay kwam.
“En waar zijn jullie schriften?”
“We … ik … ben het vergeten”, stamelde Victor.
Meester Kurts ogen spoten vuur.
“Vergeten? Ga meteen naar het bureau van meester
Dirk! Zeg hem dat jullie die oefeningen vijf keer moeten
overschrijven. Zonder fouten!”
“Maar meester, ik …”, begon Alpay. Zijn stem trilde.
“Geen gemaar!”, bulderde meester Kurt. Hij wees naar de
deur.
Victor en Alpay stonden op. Brent draaide zich half om in
zijn bank. Hij grijnsde en streek met zijn duim over zijn
keel. De halve klas zat te lachen. Veel vrienden, het zou wat.
Stomme Droomprinses.
Traag liepen ze naar het bureau van meester Dirk. Als je
naar hem werd gestuurd, moest je niet alleen strafwerk
maken. Je kreeg ook een opmerking in je agenda. En die
moest ondertekend worden door je ouders.
“Mijn vader vermoordt me”, jammerde Alpay op de gang.
“Het is al mijn vijfde, nee, mijn zesde dit jaar.”
“Het is mijn eerste in vier jaar”, zei Victor somber.
“Oh, dan heb je geluk”, vond Alpay. “Eentje is geentje.”
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“Ik wed dat mijn ouders daar anders over denken”,
mompelde Victor.
Ze hielden hun pas in.
De deur van het bureau van meester Dirk stond half open.
Ze klopten, maar er kwam geen antwoord. Ze gluurden naar
binnen. Er was helemaal niemand. Niet aan de tafel voor
het strafwerk, en niet aan het bureau van de meester.
“Zullen we teruggaan?”, vroeg Alpay hoopvol.
Victor schudde zijn hoofd.
“Meester Dirk zal vast niet lang wegblijven. Anders had
hij zijn deur wel op slot gedaan. Laten we al beginnen
te schrijven. Ik durf niet terug naar de klas zonder dat
strafwerk.”
Ze gingen aan de tafel zitten. De grote klok aan de muur
tikte. Het rook er naar boenwas en nat papier.
Het was een beetje eng om daar helemaal alleen in
meester Dirks bureau te zitten. En tegelijk was het ook wel
spannend.
“Kun je me helpen bij die eerste oefening?”, vroeg Alpay.
“Enkel bij de eerste?”, grijnsde Victor.
“Toe, snel, voor meester Dirk er is.”
Victor loste de oefeningen op. Hij vond ze niet eens
moeilijk. Stom dat hij ze de vorige avond niet gemaakt had.
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En dat allemaal door die Droomprinses. Ze was er niet eens
écht geweest. Hij had het alleen maar gedroomd.
Alpay keek op het blad van Victor. Victor schoof zijn schrift
weg. Alpay gaf hem een duwtje en Victor duwde terug.
“Kijk nu!”, riep Alpay. Hij had een lelijke streep door zijn
huiswerk getrokken.
“Wacht, ik heb corrector bij me”, zei Victor. Hij zocht in het
voorzakje van zijn boekentas.
Hij fronste z’n voorhoofd. Er zat iets hards in zijn boekentas.
“Wat is dat?”, vroeg Alpay.
Victors mond zakte een beetje open. Het was het boekje
van Droomprinses. Zelfs haar potlood zat er nog in. Het
leek op een takje. Er hing nog een blaadje aan. In het boekje
stonden honderden namen. Onder elke naam stond één
lijntje droom.
“Hé?”, drong Alpay aan. “Wat is dat?”
Victor klapte het boekje dicht.
“Kun je een geheim bewaren?”, vroeg hij.
“Natuurlijk!”, zei Alpay. Zijn ogen glommen.
Victor haalde diep adem en vertelde alles.
“Dat kan toch niet!”, zei Alpay.
“Dat dacht ik ook,” zei Victor, “maar dit is echt wel
het boekje van Droomprinses! Ik dacht dat ze het had
meegenomen. Ik dacht eigenlijk dat ik alles gedroomd had.
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Maar dit boekje hier is écht. En ik heb het zeker niet zelf in
mijn schooltas gestoken.”
Alpay wierp een blik op het rode boekje.
“Wat heb jij gewenst?”, wilde hij weten.
“Dat gaat jou niets aan”, zei Victor.
“Zeg, wat zou er gebeuren als je er mijn wens in opschreef?”
“Vast niets, net als bij mij”, wilde Victor zeggen. Maar dat zei
hij niet. Alpays stem had vreemd geklonken. Helemaal niet
zo brutaal als anders.
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“Alsjeblieft?”, zei Alpay nog.
“Misschien wil ik dat wel doen voor jou”, zei Victor traag.
“Droomprinses heeft het me vast gegeven om het te
gebruiken.”
“Oh, wil je dat alsjeblieft doen voor mij?”, smeekte Alpay. Hij
kwispelde nog net niet.
“Wat wil je dan dat ik schrijf?”, vroeg Victor.
“Dat ik geen straf meer moet schrijven”, zuchtte Alpay. “Hier
niet en straks thuis niet.”
Dat wordt moeilijk, dacht Victor. Maar hij schreef in grote
letters:
“Alpay: Geen straf meer op
school of thuis.”
Hij klapte het boekje snel
dicht.
“Denk erom, je vertelt dit
aan niemand!”
“Niemand!”, beloofde Alpay.
Victor hoorde een deur dichtslaan. Meester Dirk was op
komst. Nog even en hij zou brullen: “Wat? Is die straf nog
niet geschreven?” Nog even en ze zouden een opmerking
krijgen. Nog even en Alpay zou weten dat zijn boekje
helemaal geen toverkracht had.
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Maar nu keek Alpay nog naar hem alsof hij een held was. En
dat was best fijn.
Er klonken vlugge, lichte voetstappen. Dat was meester Dirk
niet.
Laure stak haar hoofd om de deur.
“De turnles begint! Meester zegt dat jullie meteen moeten
komen.”
Victor en Alpay werden bleek.
“Meteen!”, herhaalde Laure. Ze keek net zo streng als
meester Kurt.
“Jakkes! Ik heb die sommen nog maar één keer
opgeschreven”, zei Alpay. “Ik hoop maar dat jouw schriftje
werkt.”
“Twijfel nooit aan een Droomprinses”, zei Victor. Hij voelde
zich helemaal niet zo zeker als hij klonk.
Meester Kurt stond bij de ingang van de kleedkamer.
“Vooruit jongens! Iedereen is al op het sportplein!”
“Hij vraagt niet naar ons strafwerk!”, piepte Alpay. “Het
werkt!”
“Tuurlijk,” deed Victor stoer, “wat had je gedacht?”
Kwam het door de blik van Alpay? Of was het iets anders? Er
gebeurde iets wat nog in geen drie jaar gebeurd was. Victor
scoorde een driepunter. Iedereen juichte, zelfs de meester.
Alleen Brent keek zuur.
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De rest van de dag vroeg meester Kurt niet meer naar hun
strafwerk. Hij leek het wel te vergeten. En meester Dirk
kwam niet meer opdagen. Een meisje van de vijfde klas
vertelde dat hij buikgriep had.
“Waw, man, is me dat straf spul!”, floot Alpay tussen zijn
tanden. Het was vier uur. Ze zaten weer samen in de
schoolbus. “Geen straf, geen opmerking … Ik hoef nooit
meer schoolwerk te maken! Als iemand me wil straffen,
krijgt die gewoon buikgriep!”
Hij gluurde naar Victors boekentas.
“Je hebt dat boekje toch nog, hé?”
“Tuurlijk.”
“Mag ik nog een wens doen?”
“Nee, één mens, één wens.”
Alpay keek naar buiten. Daar liepen Kobe en Thijs.
“De andere jongens willen vast ook een wens doen”, zei hij.
“Je hebt beloofd dat je er met niemand over zou spreken!”,
stoof Victor op.
“Ho, rustig! Je kent me toch? Als ik iets beloof, kun je erop
rekenen!”
Dat is het juist – ik ken je, wilde Victor zeggen. Maar hij
deed het niet. Hij wilde geen ruzie. Hij voelde zich veel te
blij. Het boekje werkte echt. Nu zou het vast niet meer lang
duren voor hij veel vrienden had.
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“Wat zie jij er vrolijk uit”, lachte mama. Ze zag er zelf ook
heel wat vrolijker uit.
Misschien zou hij haar later ook over het boekje vertellen.
Misschien zou hij er zelfs haar wens in schrijven. Wat zou
haar grootste wens eigenlijk zijn?
“Je kunt vandaag met me meerijden”, riep papa vanuit de
badkamer. “Ik heb een afspraak in het centrum.”
“Oh, goed”, zei Victor.
Wat klonk zijn vader opgewekt. Wat was er toch aan de hand
met iedereen? Hij liet zijn vingers glijden over het voorzakje
van zijn schooltas, tot hij de randen van het boekje voelde.
Het was er nog.
Even later zaten ze in de warme auto. Er lag wat half
gesmolten sneeuw aan de kant van de weg. De koplampen
van een tegenligger leken wel grote, gele ogen in de mist.
Papa had een cd opgezet en zong mee. Eigenlijk was het
best gezellig, zo met hun tweeën in de wagen.
“Wat is jouw grootste droom, papa?”, vroeg Victor opeens.
“Waarom wil je dat weten?”
“Zomaar – ik vroeg het me af.”
Het bleef een tijdje stil.
“Tja, een reis met mama en jou naar Hawaï, dat lijkt me wel
wat”, zei papa.
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“En als dat niet kan, is Club Brugge kampioen ook wel
mooi”, voegde hij er lachend aan toe. “Kun je daarvoor
zorgen?”
Victor haalde diep adem. Hij had ontzettend veel zin om te
vertellen over het boekje.
“Ik zal zien wat ik kan doen”, begon hij gewichtig. Toen
moest papa zo hard lachen dat hij verder zijn mond maar
hield.
Was het inbeelding? Of keek iedereen hem echt vreemd aan
op de speelplaats?
Brent kwam naar hem toe, samen met een vijftal andere
jongens. Waarom waren pestkoppen nooit alleen?
“Hé, Harry Potter, waar is je toverboekje?”, sneerde Brent.
Meteen kwamen er nog een paar kinderen rond hen staan.
Alpay kwam ook dichterbij. Victor keek hem woedend aan.
“Waar is je litteken? Hé?”, ging Brent verder.
“Dat moet hij nog krijgen”, grapte Kobe.
Toen deed Alpay iets heel dappers. Hij zette een stap naar
voren.
“Lach maar niet”, zei hij vinnig. “Victor kan echt dromen
vervullen. Ik heb gewenst dat ik nooit meer straf zou
krijgen. De straf van gisteren is al niet doorgegaan. En mijn
huiswerk van vandaag heb ik ook niet gemaakt. Ik word toch
niet gestraft.”
22
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Daar hadden de pestkoppen wel oren naar.
“Je hebt je huiswerk voor vandaag niet gemaakt?”, herhaalde
Brent.
“We hebben vandaag een toets voor Nederlands”, zei Sofie.
“Heb je die niet geleerd?”
Alpay schudde zijn hoofd en lachte.
Hij vond al die vragen best leuk.
“Ik doe helemaal niets meer”, zei hij. “Mij kunnen ze niet
meer straffen.”
Brent grijnsde.
“Vertel dat straks maar aan meester Kurt!”
“Ik ben niet bang! Wie mij wil straffen, krijgt buikgriep.”
“Dat wil ik wel es zien”, zei Brent. “Weet je wat? Als je toch
straf krijgt, dan zal ik eens toveren! Dan tover ik die Tita
Tovenaar een blauw oog.”
Hij zwaaide met zijn vuist voor Victors gezicht. Gelukkig
ging net de bel.
De leerlingen liepen naar hun rij.
Tot hun verbazing wachtte juf Griet daar op hen. Zij was de
taaklerares en had grote oorringen en een zachte stem.
“Meester Kurt is ziek, kindjes”, zei ze. “Jullie mogen met mij
meekomen.”
“Hebben we dan geen toets, juf?”, vroeg Sara.
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“Oh, de meester heeft me daar niets over verteld. Nee, we
gaan samen tekenen op grote vellen papier.”
“Wat heeft meester? Is hij erg ziek?”, wilde Kobe weten.
“Oh nee, het is maar een buikgriepje … Wat scheelt er? Wat
is er met Victor?”
Iedereen had zich naar Victor omgedraaid en gaapte hem
aan. Alpay stond naast hem. Hij blonk als een zilveren knop.
“Ik had het toch gezegd”, zei hij. Hij keek Victor stralend aan.
Maar Victor lachte niet terug.
“Ja, dat heb je zeker! Je hebt het aan iedereen gezegd!”,
snauwde Victor.
“Ach, Vic, ik heb het echt alleen maar aan Kobe verteld.
Hoe kon ik weten dat die het aan de hele klas zou
doorvertellen?”
“Zeg, Vic, ik heb ook wel zo’n wens”, zei Tijs terwijl ze hun
jassen ophingen.
“En ik ook!”, zei Merlijn snel.
“Hé, ik heb het eerst gezegd!”
“Vicky,” vleide Sofie, “wil je mijn wens ook in je boekje
schrijven?”
“We zullen zien wat we kunnen doen”, zei Alpay snel. “Kom
nog eens terug in de speeltijd.”
Hij knikte Victor toe.
“Maak je maar geen zorgen. Ik hou ze wel op een afstand.”
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Victor werkte mee aan een tekening van een enorme
sneeuwman. Intussen sneeuwde het ook in zijn hoofd.
Duizend-en-een gedachten dwarrelden door elkaar.
Het boekje werkte echt. Zou het voor iedereen werken? Kon
hij echt dromen vervullen? Was hij nu een Droomprinses …
nee, een Droomprins geworden? Iedereen wilde bij hem in
het groepje. En als hij iets deed, vond iedereen het leuk en
grappig. En Sofie keek zo lief naar hem …
Op de speelplaats ging iedereen rond Victor staan. Ze
duwden en trokken aan zijn mouw. Hij viel bijna omver.
“Hoho!”, riep Alpay, “Elk om beurten! Maak eens een rij.
Je komt pas bij Victor wanneer ik het zeg. Emre, jij mag
vooraan. En dan Kobe.”
Alpay vond het heerlijk. En eigenlijk was Victor wel blij dat
Alpay hem hielp.
Hij ging op een vensterbank zitten en haalde het rode
boekje uit zijn tas. Toen hij het opende, werd het heel erg
stil.
“Emre, je mag bij Victor komen. En de rest achteruit! Jullie
hebben je niet te bemoeien met de droom van Emre!”, zei
Alpay. Zelf ging hij wat dichter bij Victor staan. Hij wilde
alles goed kunnen horen.
Emre keek met grote ogen naar het boekje, en dan naar
Victor.
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“Ben je zeker …?”, begon hij.
“Als je er niet in gelooft, kun je ook achteraan gaan staan”,
hoorde Victor zichzelf zeggen.
“Nee, nee, ik geloof erin. En ik wil …”
Hij wierp een blik over zijn schouder. Alpay stond vlak
achter hem.
“Alpay, ga jij eens bij de anderen staan!”, beval Victor.
Alpay trok een gezicht. Maar hij deed wel wat Victor hem
vroeg.
“Ik wil graag stervoetballer worden”, fluisterde Emre snel.
“Emre: stervoetballer worden”, herhaalde Victor. Hij schreef
het op.
“Kun je eraan toevoegen: nog beter dan Messi?”, vroeg
Emre.
“Nee, één mens, één wens. Je lijntje is vol”, zei Victor. “De
volgende!”
En zo ging het verder. Victor kon zijn oren niet geloven.
Zelfs de stoerste jongens en leukste meisjes hadden heel
wat dromen. Vaak wilde hij zeggen: “Sterk worden? Jij?!
Maar jij bent al sterk? Je bent veel sterker dan ik.” Of: “Slim
worden? Jij weet altijd precies wat je moet zeggen. Hoe kun
je nu nog slimmer worden?”
Maar hij zei niets.
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Toen de bel ging, was de halve klas nog niet aan de beurt
gekomen. Er klonken een paar teleurgestelde uitroepen.
“Voor vandaag is het afgelopen”, riep Alpay. “Misschien
komt er morgen nog een kans. Héél misschien. Wil jij mijn
brooddoos naar de klas dragen, Marthe? En die van Victor
ook? Mooi zo.”
Hij draaide zich naar Victor.
“Man, man,” lachte hij, “kijk eens aan! Ik heb je één droom
verteld, en al mijn dromen worden waar!”
Hij stak zijn handen in zijn broekzakken. Fluitend liep hij
achter Marthe, die met drie brooddozen de trap opliep.
En Victor dacht na. Hij had altijd gedacht dat hij alleen
was: de enige jongen van de klas die niet oké was. De enige
jongen die anders wilde zijn. Maar nu wist hij dat iedereen
wel anders wilde zijn. Hij was niet alleen.
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De volgende dag begon schitterend. Niets maar dan ook
niets kon doen vermoeden dat hij zo vreselijk zou eindigen.
De mist was opgetrokken, en de zon straalde in een blauwe
vrieslucht. Victor en Alpay kwamen op de speelplaats en de
halve klas liep hen tegemoet.
“Hé, Victor, vandaag is het mijn beurt, hé!”, zei Sofie lief.
“Mag ik nog een droom vertellen?”, vroeg Kobe. “Het is maar
een kleintje!”
“Zeg, Vic, ik had gisteravond voetbal, en ik heb drie keer
gescoord! Het werkt echt!” Dat was Emres stem.
“Drie keer?”, vroeg Pieter. “Ik heb niet gescoord bij de
basket. Duurt het soms wat langer voor het werkt?”
“Wees maar gerust!”, zei Victor. “Mijn rode boekje werkt
altijd!”
“Mijn rode boekje werkt altijd”, teemde een stem achter
hem.
Daar stond Brent. Zijn lippen waren één harde streep.
“Jij met je stomme boekje! Wie gelooft die onzin nu?”
“Ik ben echt wel beter geworden in voetbal!”, zei Emre.
“En ik heb mijn sommen gemaakt op een kwartier”, zei
Bram.
“Pff, wedden dat er niet een juist is? Eens een stomme loser,
altijd een stomme loser.”
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“Niet waar!”
“Wel waar! Anders zou je niet geloven in dat boekje.”
“Je bent gewoon jaloers, Brent!”, zei Kobe.
“Ik jaloers? Op die kwal?”, riep Brent. Zijn stem sloeg over.
“Hé, luister eens”, mengde Alpay zich in het gesprek. “Ik heb
gisteren nummertjes gemaakt!”
Hij haalde een paar kaartjes boven. “Wie wil straks het eerst
bij Victor?”
Brent was meteen vergeten. Er werd bijna gevochten voor
de kaartjes. Toen ging de bel. Kobe tikte Victor op zijn
schouder.
“Kom, we lopen!”
Victor zag Brent naar hen kijken. En toen kon hij het niet
laten. Hij grijnsde naar Brent en ging met zijn duim over
zijn keel. Precies zoals Brent wel honderd keer had gedaan.
“Byebye, Brent”, zei hij. Iets in hem brulde als een leeuw.
Die ochtend liep de klok trager dan anders.
Eindelijk was het middagpauze. Iedereen liep naar de refter.
De halve klas wilde naast Victor zitten. Hij besloot dat Sofie
aan zijn ene kant mocht zitten en Alpay aan de andere.
Kobe kreeg een plaats rechtover hem.
Dan was het zover. Victor ging op de vensterbank zitten.
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Iedereen ging netjes in een rij staan. Alpay
hoefde niet eens iets te zeggen.
Sofie stond op de tweede plaats. Ze lachte
lief naar Victor en hij lachte terug. Wat zou
haar droom zijn? Stel je voor dat hij haar
droom zou zijn! Waarom had hij dat niet
gewenst?
Langzaam ritste Victor het voorzakje van
zijn tas open. Zijn vingers zochten het
boekje, maar vonden niets. Hij graaide met
zijn beide handen in het zakje. Hij voelde helemaal niets!
Victor werd bleek.
“Zocht je soms dit?”, klonk een stem.
Brent stond vlak bij hem. Hij keek gemeen. In zijn handen
hield hij het rode boekje.
Victor vloog overeind.
“Dat is van mij!”
“Het werkt alleen als Victor het opschrijft”, riep Alpay.
“Hé, geef dat terug”, zei Kobe.
Brent stak zijn hand op.
“Natuurlijk geef ik het terug. Maar ik wil eerst weten wat de
droom van Tita Tovenaar is.”
“Geef terug!”, schreeuwde Victor. Hij stormde op Brent af.
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Brent gaf hem een duw en hij tuimelde achterover. Zijn bril
viel af en gleed over de grond.
“Wij moeten onze dromen vertellen aan jou. Dan mogen we
toch weten wat jouw droom is”, grijnsde Brent. Hij voelde
dat hij de klas op zijn hand kreeg.
“Ja, laat horen!”, riepen een paar kinderen.
Brent sloeg het boekje ergens open en riep toen heel luid:
“Victor: ik wenste dat ik niet meer in mijn broek zou
plassen.”
Iedereen brulde van het lachen.
Alpay keerde zich met grote ogen naar Victor.
“Plas jij echt nog in je broek?”, vroeg hij.
Victor zette zijn bril weer op. Maar hij zag nog steeds niets.
Voor zijn ogen dansten rode vlekken. En toen zag hij wel
iets. Lachende gezichten. Hij zag Sofie lachen, met haar
hand voor haar mond. Hij zag Alpays verwonderde blik. En
hij zag Brent.
Hij haatte Brent. Zo erg had hij nog nooit iemand gehaat.
Hij griste het boekje uit Brents handen en schreeuwde: “En
hier komt jouw droom! Ik schrijf jouw droom op! ‘Brent: Ik
wil doodgaan!’ ”
Hij kraste de woorden in het boekje en sloeg het dicht.
“Jij weet niets van mijn droom, Brent!”, riep hij. “Maar jouw
droom staat er nu in – en die gaat uitkomen!”
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Brent was bleek geworden.
“Victor …”, fluisterde Alpay.
“Gaat Brent nu echt doodgaan?”, piepte Sofie.
Niemand lachte nog.
“Ik … ik geloof er niets van!”, zei Brent.
“Wacht maar af!”, riep Victor.
“Bij mij is het ook uitgekomen”, zei Kobe zacht.
De bel ging en de kinderen gingen naar binnen. Iedereen
bleef ver van Brent. En ook van Victor. Brent zag eruit alsof
hij elk moment kon flauwvallen. Tot aan de trap dacht
Victor nog: “Net goed, net goed, net goed.” Maar die stem
klonk steeds stiller. En plots was er een ander stemmetje in
zijn hoofd.
“Victor, wat heb je gedáán?!”
Hij duizelde.
Hij had Brent dood gewenst. Hij had het opgeschreven in
het rode boekje, dat altijd werkte. Zijn hart klopte in zijn
keel. Wat als Brent nu echt doodviel? Wat als hij nu plots
van de trap viel? Iedereen zou zich naar hem omdraaien en
naar hem wijzen. Iedereen zou zeggen: “Dat heeft Victor
gedaan!”
“Victor, de moordenaar!”
Hij hoorde het opnieuw en opnieuw in zijn hoofd.
Victor, de moordenaar.
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Wat zouden zijn ouders zeggen? Meester Kurt? Zijn
klasmakkers?
Hij voelde zich misselijk worden.
De hele namiddag voelde hij zich misselijk. Brent was ook
misselijk. Hij moest zelfs naar buiten gaan. Iedereen hield
de adem in. Was het al zover? Zou Brent nu doodgaan?
Toen Brent tien minuten later weer binnenkwam, haalde de
hele klas opgelucht adem. Victor was nog nooit in zijn hele
leven zo blij geweest Brent terug te zien.
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Alpay ging in de bus zo ver mogelijk van Victor af zitten.
Hij keek naar hem alsof hij een ontsnapte boef was. Victor
vocht de hele rit tegen zijn tranen. Thuis liep hij meteen
naar boven. Hij was blij dat mama op haar werk was. Hij
wilde niet dat iemand hem zo verdrietig zag. En hij wilde al
helemaal niet vertellen waarom hij zo verdrietig was.
Hij lag wel een halfuur te huilen op zijn bed.
En toen was hij het huilen opeens beu.
Hij ging naar zijn wastafel. Wat zag hij er zielig uit! Hij
kletste koud water in zijn gezicht.
Hij keek zijn spiegelbeeld aan en zei: “Victor, jij gaat dat
oplossen.”
Zijn spiegelbeeld was het duidelijk met hem eens.
Hij ging aan zijn bureau zitten en haalde het rode boekje
boven.
Het duurde zeker vijf minuten voor hij het durfde
openslaan.
Daar stond het, in haastige, boze letters.
“BRENT: IK WIL DOODGAAN!”
Victor haalde diep adem. Hoe had hij zoiets kunnen
opschrijven?! Maar misschien kon hij het ook wel laten
verdwijnen!
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Hij ging aan de slag met een gom en met een correctieroller.
Hij probeerde het zelfs met zijn zakmes. De letters kwamen
telkens terug. Hij scheurde de bladzijde uit het schriftje
en verfrommelde ze. Maar het propje wipte zomaar terug
uit de prullenmand. Het schoof weer in het boekje. Victor
opende het boekje met trillende vingers. De bladzijde zag
eruit als nieuw.
Victor kreunde. Hij kón dit niet herstellen.
Plots ging hij rechtop zitten. Hij kon het niet, maar
Droomprinses vast wel.
Waar kon hij haar vinden? Hij wist helemaal niets van haar.
Behalve … hij dacht diep na … ze had iets gezegd over
een feestje. Hij wist het weer! Luna Center, daar ging ze
heen. Hij had het toen al zo gek gevonden. In Luna Center
waren alle grote winkels van Saeybroek. Hij was er wel eens
geweest met zijn mama. Vreselijk saai, behalve dat ijsje op
het einde.
Hij had het vast verkeerd begrepen. Wat kon zo’n
Droomprinses nu doen in Luna Center?
De bel ging.
Even hoopte hij dat Droomprinses daar zou staan. Maar
toen hij de deur opentrok, zag hij meteen de grijns van
Alpay. Zijn tanden leken wel groen van de peterselie.
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“Ideetje”, zei Alpay fier. Hij haalde een schaar uit zijn zak.
“We knippen die bladzijde er gewoon uit.”
Victor voelde zich warm worden vanbinnen.
“Dat heb ik al geprobeerd”, zei hij. “Het werkt niet. Maar
toch bedankt dat je er bent.”
“We zijn vrienden, toch?”, zei Alpay.
“Ik ga op zoek naar Droomprinses”, zei Victor. “Alleen zij kan
ons helpen.”
“Tof, ik doe mee”, lachte Alpay. “Misschien mag ik dan nog
een wens doen. Een kleintje. Elke morgen donuts of zo.”
Even later liepen de vrienden langs de kant van de weg. Ze
raakten het niet eens over ‘Luna Center’. Alpay wist zeker
39

dat ze beter konden zoeken bij
‘Droomfabriek’. Dat was een grote
winkel van bedden en matrassen.
Maar aan de ingang van Luna
Center werden ze allebei stil. Op
een bord stond in grote letters:
“Luna Center: hier worden al je
dromen waar!”
“Nu jij”, zei Victor.
“Oké”, gaf Alpay toe. “Maar hoe
komen we binnen? Alle deuren zijn
dicht! Het is er helemaal donker!”
“We vinden wel een weg”, zei Victor.
Die leeuw in hem gromde weer tevreden.
Ze liepen rond het gebouw. Plots zagen ze een venstertje
dat nog openstond.
“Hier gaan we binnen”, knikte Victor.
“Hier? We weten niet eens waar het uitkomt. Misschien is
hier wel een kelder vol spinnen en …”
Hij zweeg omdat Victor al door het venstertje verdwenen
was.
“Alles oké!”, riep Victor.
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Zijn stem leek van heel ver te komen.
Alpay wurmde zich ook door het venstertje. Met een plof
kwam hij neer op de grond. Het was er stikdonker.
“Victor?”
“Ik ben hier! Vlak bij jou.”
“Ik zie niets. En de helft van mijn vel hangt aan dat
venstertje.”
“Dan zou ik toch geen donuts meer vragen aan
Droomprinses”, klonk het plagerig.
“Ja, dank je wel, dat heb ik nu net nodig. Weet je wel wat je
gedaan hebt? We kunnen niet terug. En we zien hier geen
steek voor onze ogen!”
“Klopt, we kunnen alleen maar verder gaan! Kom, geef me
jouw hand.”
Stap voor stap gingen de vrienden verder. Soms voelden ze
iets tegen hun gezichten. Het voelde nat of kleverig. Hun
ogen raakten gewend aan het donker, maar dat hielp niet
veel. Ze zagen nu vage lijnen die wel leken te bewegen.
“Daar!”, bibberde Alpay. “Ik zag twee ge… gele vlekken, daar.
Net o…o…ogen.”
Victor stootte zijn voet tegen iets.
Hij raapte het op. Het voelde koel en hard.
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“Dat is … een zaklamp!”, juichte Victor. Hij knipte ze aan.
Een bundel licht viel op een stapel dozen. Ergens stond een
kooi. Bewoog daar iets? Zat er iets of iemand in die kooi?
Weet je wat er nog enger is dan een donkere ruimte? Een
donkere ruimte waarvan een heel klein stukje verlicht is.
Victor scheen links, en Alpay riep: “Nee, daar!” En Victor
scheen rechts, en Alpay gilde: “Nee, achter ons!”
De jongens begonnen te lopen. Het licht danste over dozen
en buizen en …
“Daar! Ro… rode ogen!”, kreunde Alpay.
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“Welnee”, zei Victor en hij scheen erop met zijn lamp. “Dat
is een lift! Die rode ogen zijn de knopjes. We kunnen naar
boven!”
Nog voor hij een knopje had aangeraakt, schoof de deur van
de lift open.
Alpay liep meteen naar binnen.
“Naar boven, naar boven! Weg hier!”, bibberde hij.
“Wacht,” zei Victor, “is het geen valstrik?”
“Nee, het is een lift!”, krijste Alpay. “Kom dan toch!”
De deur begon dicht te schuiven. Victor dook nog net naar
binnen.
De lift ging hoger en hoger, zonder dat ze op een knopje
gedrukt hadden. Met grote, bange ogen keken ze naar de
cijfertjes. Een voor een lichtten ze op: 1, 2, 3, 4 …
“Iemand heeft hem vast opgeroepen”, zei Victor.
“Er is hier niemand”, jammerde Alpay.
5, 6.
Even bleef de lift hangen. Toen schoot hij weer in gang.
“We gaan nog hoger!”, piepte Alpay.
“Dat kán niet”, fronste Victor.
Plots stopte de lift.
De deur schoof open en ijskoude nachtlucht kwam hen
tegemoet. Ze stonden op het dak van Luna Center. In de
verte zagen ze de lichtjes van Saeybroek. Dat leek nu het
fijnste plekje op de hele wereld.
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Klik-klak, klik-klak, klik-klak …
“Wat is dat?”
Victors ogen begonnen te stralen.
“Paardenhoeven! Dat is Nacht!”
“Nacht? Nachtmerrie zul je bedoelen”, bibberde Alpay.
“Ja, precies, Nacht, de merrie van Droomprinses!”, riep
Victor blij.
Vanuit het donker doemde het paard op. Droomprinses zat
op zijn rug.
Maar deze keer lachte ze niet.
“Jullie waren niet uitgenodigd op het feestje”, zei ze.
“Ik … ik kom je boekje terugbrengen”, stamelde Victor.
“Ach, lag dat bij jou?”, vroeg Droomprinses. Ze liet zich van
haar paard glijden.
“Ik… ik heb iets stoms gedaan. Ik heb er nog wensen
ingeschreven.”
“Zo?”, fronste Droomprinses.
“Voor … voor Alpay hier.”
Alpay stak zijn hoofd van achter Victors rug . Hij lachte even
en dook weer weg.
“En voor nog wat vrienden.”
“Zo, had ik je dat soms gevraagd?”
Victor zakte bijna door de grond.
“Ik heb er ook iets ingeschreven dat ik niet meende. Kun jij
het alsjeblieft veranderen?”
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“Dus daarom kom je mijn boekje terugbrengen. Je hebt het
verknald!”
“Alsjeblieft?”, smeekte Victor.
“Laat eens zien”, zei Droomprinses. “ ‘Brent: Ik wil
doodgaan.’ Hm. Geschreven is geschreven. Dat kun je niet
meer veranderen.”
Het was alsof het gebouw onder Victors voeten instortte.
“Zal Brent doodgaan? Kun je daar niets aan doen?”
“Nee”, zei ze bijna opgewekt. “Over precies 89 jaar en 9
maanden gaat Brent dood. Hij wordt dus net geen honderd.”
Victors mond zakte open.
“Over 89 … maar die dromen komen toch meteen uit?”
“Had ik dat gezegd? Soms wel, soms niet.”
“Ik kreeg geen straf”, waagde Alpay zich in het gesprek.
“En ik had plots veel vrienden!”, zei Victor.
“Noem je dat vrienden?”, lachte Droomprinses. “Jij zult
veel vrienden hebben, Victor. Nu heb je Alpay, en laat eens
kijken, in het secundair leer je Kevin kennen, en nog een
paar jaar later Marten. En dan … nee, de rest verklap ik nog
niet. Vrienden zijn als donuts, beter één goede dan veel
slechte!”
Ze knipoogde naar Alpay en draaide zich om.
“Wacht!”, riep Victor. “Mag ik het boekje houden? Ik zal er
niet meer in schrijven! Ik heb het nodig om … iets te doen.”
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Droomprinses dacht even na. Toen haalde ze het potlood
uit het boekje.
“Zo,” zei ze, “zonder potlood wordt het een heel gewoon
boekje. Ik vind wel een nieuw boekje op het feestje.”
Ze klom op de rug van Nacht. Samen draafden ze over het
dak, en plots waren ze weg.
Victor en Alpay keken naar de lift en dan naar de brandtrap.
“Met de trap”, zei Alpay en Victor knikte.
Even later stonden ze beneden en liepen terug naar huis.
Ze zeiden geen woord. Soms zijn woorden niet nodig. Toch
niet voor vrienden.
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De volgende dag namen Victor en Alpay de vroege bus.
Brent hing tegen het schoolhek. Hij zag er vreselijk uit.
“Brent,” zei Victor meteen, “het spijt me heel erg. Ik weet
hoe ik het kan veranderen. Kom mee.”
“Waarom zou ik dat doen?”, snauwde Brent.
“Breng gerust je vrienden mee”, zei Victor rustig. “Er zal
niets gebeuren.”
“Ik ben niet bang, hoor”, beet Brent.
Victor en Alpay gingen al op weg. Ze wisten heel goed wat
ze zouden doen.
“Ze volgen”, fluisterde Alpay opgewonden.
Ze gingen naar de kleine speelplaats. Daar werd er
verbouwd.
Niemand mocht daar komen zolang de werken duurden.
Niemand durfde dat ook te doen, want er stond een strenge
straf op.
Niemand, behalve Victor en Alpay.
En Brent, Kobe, Emre en Sofie, die hen met bange ogen
volgden.
In een donkere hoek van de speelplaats haalde Victor het
boekje boven.
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“Doe dat ding weg!”, riep Brent.
“Dat zal ik doen”, zei Victor. “Ik ga het verbranden, en alle
wensen zullen verdwijnen. Verwacht dus niet dat je nooit
meer strafwerk krijgt, Alpay. Of dat jij meteen stervoetballer
wordt, Emre. Of dat ik … veel vrienden heb. Alpay, ga je
gang.”
Alpay haalde een heleboel houtjes uit zijn boekentas. Die
hadden ze nog deze morgen gekocht, samen met een doosje
lucifers.
Het vuur laaide op.
De kinderen staarden naar de vlammen. Op de kleine
speelplaats zijn, was al erg spannend. En dan nog een
vuurtje aansteken …
Victor hield het boekje boven de vlammen.
“Word stof en as”, zei hij. “En laat de droom van Brent en al
onze dromen verdwijnen.”
Dat had hij de afgelopen nacht bedacht.
Hij vond het cool klinken. Even gluurde hij naar de
gezichten van de anderen. Die waren diep onder de indruk.
Hij liet het boekje in het vuur vallen. De vlammen likten
rond de kaft. De bladzijden kleurden en krulden op.
De kinderen keken naar het boekje tot het helemaal zwart
was.
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Plots gilde een stem achter hen: “Zijn jullie gek geworden?!”
Daar stond juf Griet. Victor wist niet dat ze zo hard kon
schreeuwen.
Ze begon aarde op de vlammen te gooien.
“De hele school kon in brand vliegen! Wie heeft dit
aangestoken?”
“Ik”, zei Victor, bijna fier. Brent keek hem vol bewondering
aan.
“Meekomen naar meester Dirk, allemaal!”, riep de juf.
En zo zaten ze even later samen aan de tafel van meester
Dirk. Die was erg boos geworden. En meester Kurt ook. Ze
moesten wel honderd staartdelingen maken. “Tot jullie
vingers pijn doen”, had meester Dirk gezegd.
Af en toe keken ze op, en lachten naar elkaar. Victor had
nooit gedacht dat hij zich zo gelukkig kon voelen terwijl
hij straf schreef. Buiten hoorde hij de auto’s voorbijrijden.
Ergens passeerde een trein. Vlakbij was er de radio
van de werklui. En ver, heel ver, klonk het geluid van
paardenhoeven.
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draagt een bril en heeft één vriend met peterselie
tussen zijn tanden. Op een avond krijgt hij bezoek
van Droomprinses. Ze heeft sprieterig haar, heel grote
voortanden en haar paard is een oude knol. Maar ze
heeft een bijzonder boekje waarmee ze wensen kan
vervullen. Als ze het boekje per ongeluk achterlaat, is
Victor de koning te rijk …

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Victor is een jongen van de vierde klas. Hij is klein,
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