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Hoofdstuk 1

Zaterdagmorgen

“Goal!”

Bart Baks rent met zijn hand omhoog over het 
voetbalveldje. Zijn broer Rik staat in het doel en 
pakt de bal. Bart en Rik Baks zijn een tweeling. Ze 
voetballen altijd samen.

Bart stopt en doet een celebration. Rik roept: “Doe 
niet zo stoer.” Hij schiet de bal weer naar Bart. Bart 
wil altijd winnen. Hij rent met de bal aan zijn voet 
over het voetbalveldje en schiet de bal weer naar het 
doel. 

Het is zaterdagmorgen. Bart en Rik zijn al vroeg 
aan het voetballen. Zij zijn altijd als eerste wakker. 
Hun vader en moeder slapen nog, en hun zus Tanja 
ook. Tanja houdt van slapen. Soms maken Bart en 
Rik haar op zaterdagmorgen ook vroeg wakker. Dat 
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vindt Tanja niet leuk, maar zij vinden dat wel leuk! 
Zo zijn broertjes. 

De jongens voetballen graag. Rik roept naar Bart: 
“Nu moet jij in het doel.” Hij wil ook een goal maken 
en hij wil ook wel een keer winnen! Rik rent naar 
Bart toe en pakt de bal.

Het voetbalveldje is in de Molenstraat, daar woont 
de tweeling. Ze kijken de straat in. Er loopt iemand 
over de stoep. Het is oma Tan, zij woont ook in de 
Molenstraat. Oma Tan is heel lief, vindt Rik. “Hallo 
oma Tan,” roept hij. 

“Hallo Rik, hallo Bart,” zegt Oma Tan. Ze kijkt naar 
de jongens op het voetbalveldje. Rik schiet de bal 
naar Bart, en Bart schiet hem terug naar Rik.

“Hallo,” roept Bart nu ook. Rik schiet de bal weer 
naar Bart, maar Bart ziet het niet. Hij kijkt naar oma 
Tan. Ze gaat boodschappen doen. Ze loopt met haar 
tas in haar hand. Op zaterdagmorgen gaat oma Tan 
altijd vroeg boodschappen doen. Dat weten Bart en 
Rik. Soms heeft ze een snoepje bij zich voor Bart en 
Rik. Dat is lief! 
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Rik kijkt naar Bart. “Ga jij in het doel?” 

“Oké,” zegt Bart. Hij wil net naar het doel lopen, 
maar dan hoort hij een scooter. Hij stopt en kijkt 
naar de straat. Rik kijkt ook. Ze zien een jongen op 
een blauwe scooter. Er staat een gele vlam op. De 
jongen rijdt hard door de Molenstraat. Oma Tan 
loopt nog op de stoep. De scooter rijdt hard naar de 
stoep. Bart en Rik schrikken. Wat gaat die jongen 
doen? De scooter rijdt naar oma Tan toe. 

Bart en Rik roepen tegelijk: “Oma Tan!” Maar oma 
Tan hoort hen niet. De jongen rijdt met zijn scooter 
naast oma Tan. Hij rijdt heel hard! Hij pakt de tas van 
oma Tan. Het gaat heel snel. En dan zit oma Tan 
op de stoep. Ze is gevallen! De jongen op de scooter 
kijkt om en rijdt hard weg. Hij rijdt weg met de tas 
van oma Tan!
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Hoofdstuk 2

Een beetje geschrokken

“Nee! Oma Tan!” Bart en Rik rennen samen over het 
voetbalveldje naar de stoep.

Als ze bij de stoep komen rent er nog iemand naar 
oma Tan. Het is Alice. Alice woont met Petra en 
Tine naast Bart en Rik in de Molenstraat. Ze kijkt 
bezorgd. Ze gaat naast oma Tan op de stoep zitten 
en slaat haar arm om haar heen.

Oma Tan is op haar voet gevallen. Alice vraagt aan 
oma Tan: “Bent u oké? Doet uw enkel pijn?”

“Een beetje, maar hij is vast niet gebroken, hoor,” 
zegt oma Tan. 

Dan zegt Alice tegen Bart en Rik: “Ik stond voor het 
raam met Tine, ik heb het gezien! Jullie hebben het 
toch ook gezien?”
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“Ja,” zeggen Bart en Rik. Ze kijken bezorgd. Alice 
roept boos: “Als ik die dief kan pakken, krijgt hij zijn 
straf!” 

Bart, Rik en Alice helpen Oma Tan om op te staan. 
Ze zegt: “Het gaat wel hoor, ik heb geen pijn. Ik ben 
een beetje geschrokken en mijn tas is weg!”

Alice zegt: “Kom, dan lopen we naar uw huis.” 

“Maar Tine dan?” vraagt oma Tan bezorgd. Tine is 
de baby van Alice en Petra. 

Alice zegt: “Gelukkig was Petra thuis. Zij is nu bij 
Tine.” Ze wijst naar hun huis. Petra staat met baby 
Tine voor het raam. Petra kijkt ook bezorgd. Alice 
knikt even naar Petra. Ze slaat haar arm om oma 
Tan en loopt met haar naar huis. 

Bart en Rik kijken naar Alice en oma Tan. Ze zijn 
ook erg geschrokken. De jongen met de blauwe 
scooter heeft de tas van oma Tan gestolen! Dat kan 
toch niet! Ze kijken elkaar aan. Ze denken allebei 
hetzelfde. Dat is soms met een tweeling. 

Ze roepen: “We gaan die jongen zoeken!” 
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“Kom,” zegt Bart, “dan pakken we de fi ets.” Samen 
lopen ze naar huis. Papa en mama willen vast niet 
dat ze achter de dief aan gaan, dus ze gaan niet naar 
binnen en pakken snel hun fi ets. Bart en Rik denken 
niet meer aan voetballen. Ze willen de tas van oma 
Tan terug en ze willen de dief pakken! Ze stappen 
op hun fi ets en rijden snel de Molenstraat uit.
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Woordenlijst Nederlands-Engels
Woordenlijsten in andere talen kun je downloaden of 
aanvragen op: www.arcospublishers.com/glossaries

A
aan – at, to, on 

aan het voetballen – 
playing football 
vraagt aan – asks 
kijkt/kijken ... aan – 
looks/look at ... 
heeft ... aan – is wearing 
had ... aan – was wearing 
belt/bellen aan – rings/
ring the doorbell

achter – behind 
achter ... aan – following  
dat de politie achter ons 
aan komt – that the po-
lice is going to chase us

achterop zijn fiets – on the 
luggage carrier 
je mag wel een keer 
achterop – I’ll let you sit 
behind me for a ride one 
day

al – already; all
allebei – both

als – if; when
alsjeblieft – please; there 

you go
altijd – always
andere – other 

een andere – another
anders – different; or else
arm – arm
auto – car

B
baby – baby
bal – ball
bank – couch, sofa
bedankt – thanks
beetje – bit; little
begrijp – understand
begrijpt – understands
bellen – (to) call
bellen aan – ring the door-

bell
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beloven – (to) promise
belt – calls; rings the door-

bell 
belt u de politie? – are 
you going to call the po-
lice?

ben – am
bent – is; are
beter – better
bezorgd – worried
bij – at; with; near 

pakt ... bij haar arm – 
grabs ...’s arm 
heeft ... bij zich – carries; 
is carrying 
zit bij haar in de vrien-
dengroep – is part of her 
group of friends

binnen – inside 
gaat/gaan naar binnen –  
goes/go inside; enters/
enter

binnenkomen – come in
blauwe – blue
blij – happy
blijven – (to) stay; (to) keep
bloemen – flowers
boodschappen – groceries

boodschappenlijstje – 
shopping list

boos – angry, upset
bos bloemen – bunch of 

flowers
brengen – (to) take; (to) 

bring
broer – brother
broertjes – little brothers
buigt zijn hoofd – lowers 

his head
buiten – outside

C
celebration – goal celebra-

tion

D
daar – there
dag – day
dan – then 

maar Tine dan? – but 
what about Tine? 
kom, dan ... – come on, 
let’s ...

dank je wel – thank you
dank jullie wel – thank you
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dank u wel – thank you
dat – that
de – the
denk – think
denken – (to) think
denkt – thinks
deur – door
dicht: doet de deur dicht – 

closes the door
die – that; those
dief – thief
dikke enkel – swollen ankle
dit – this
doe – do; act; put 

doe niet zo stom – don’t 
be stupid 
doe niet zo stoer – don’t 
act so cool

doel – goal
doen – (to) do; are doing
doet – does; is doing
door – through; by 

ze fietsen door – they 
continue to bike

druk – busy; full of people
dus – so

E
echt – real; really
een – a; an
één – one
eerst – first
eerste – first
elkaar – each other
en – and
enkel – ankle
er – there; [often not trans-

lated] 
heeft het er moeilijk mee 
– is suffering from it; is 
having a hard time be-
cause of it

erg – very; really 
dan vindt ze het vast niet 
erg – then she probably 
won’t mind 
dat is heel erg voor Klaas 
– that is very sad for 
Klaas 
vind/vindt het erg van ... 
– feel/feels so sorry about 
ze vindt het erg voor 
Klaas – she is sorry for 
Klaas

ervan – from it
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even – for a few minutes, 
for a short while; [often 
not translated] 
knikt even naar ... – gives 
... a short nod

F
fiets – bicycle
fietsen – to ride a bike
fijn – nice(ly) 

(wat) fijn dat jullie mijn 
tas hebben gevonden – 
I’m so glad that you two 
found my bag 
het is niet fijn – it’s no 
fun 
dat is fijn voor Klaas – 
she is happy for Klaas

G
ga – go; will go; is/am/are 

going; 
gaan – (to) go
gaat – goes; is going
gebroken – broken
gedaan – done
graag gedaan – my plea-

sure

geeft – gives
geen – no 

het doet geen pijn – it 
doesn’t hurt

gegaan: is/zijn ... gegaan 
– went

 is ... naar binnen gegaan 
– entered

geholpen – helped
geld – money
gele – yellow
geleerd – learned
gelukkig – fortunately
geschrokken – shocked
gestolen – stolen
gevallen: is gevallen – has 

fallen; fell 
was gevallen – had fallen 
ben gevallen – fell

geven – (to) give
gevonden – found
geweest – been 

was al geweest om te 
vertellen – had already 
come to the house to tell

gezien – seen
glimlacht – smiles
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goal – scored goal
goed – good; well; right
graag – like to
groot – big
grote – big

H
haar – her
had – had 

dat had wel zo kunnen 
zijn – it could have been 
the case 
had een helm op zijn 
hoofd – was wearing a 
helmet 
had een zwarte jas aan – 
was wearing a black coat

hadden – had
hallo – hello
hand – hand 

wat is er aan de hand 
– what’s wrong; what’s 
happening

hard – hard; fast
heb – have 

ik heb geen pijn – I don’t 
feel pain; it doesn’t hurt

hebben – (to) have 
hebben het er moeilijk 
mee – are suffering from 
it; are having a hard time 
because of it

hebt – have
heeft – has
heel – very
heen: waar ... heen – 

where (to) 
om ... heen – around 
door ... heen – through

helm – helmet
helpen – (to) help
hem – him
het – the; it
hetzelfde – the same
hier – here
hij – he
hoe – how
hoofd – head
hoofdstuk – chapter
hoop – hope
hoor: ja hoor – yes, of 

course 
het doet geen pijn hoor – 
it doesn’t hurt, really 
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goed opletten, hoor – 
pay attention, all right

hoort – hears
houdt – holds
houdt van – likes; loves
huis – house, home
hun – their

I
iemand – someone
iets – something
ik – I
in – in
ineens – suddenly
is – is

J
ja – yes
jas – coat, jacket
je – you; your
jij – you
jongen(s) – boy(s)
jou – you
jullie – you guys, you two

K
kamer – room
kan – can 

dat kan toch niet – that 
can’t be true 
hoe kan dat nou – how is 
that possible

kant – side
kassa – cash register
keer: een keer – once 

nog een keer – once more
kijk – look
kijken – (to) look
kijkt – looks
knikt – nods
kom – come; come on
komen – (to) come
 hoe komen jullie aan...– 

how did you get
komt – arrives 

dat komt wel goed – it 
will be ok 
dat de politie achter ons 
aan komt – that the po-
lice is going to chase us

kopen – (to) buy
krijgt – is given; gets; re-
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ceives
kunnen – can 

dat had wel zo kunnen 
zijn – that could have 
been the case

L
lachen – (to) laugh
lacht – laughs
leeg – empty
leugen – lie
leugens – lies
leugentje – little lies
leuk – fun 

vindt ... niet leuk – 
doesn’t like 
vinden ... leuk – like

lief – sweet
ligt – is; lies; is lying
loopt – walks; is walking
lopen – (to) walk; are 

walking

M
maar – but
mag – may

maken – (to) make 
wakker maken – (to) 
wake up 
het weer goed maken – 
to make it right again; to 
make it up

mama – mom
man – man
me – me
mee – together with the 

others
met ... mee – with 

heeft/hebben het er 
moeilijk mee – is/are suf-
fering from it;  
is/are having a hard time 
because of it

meer – more
meisjes – girls
meneer – man; sir
met – with 

rijdt met zijn scooter – 
rides his scooter

mevrouw – woman; mrs.; 
madam

mijn – my
misschien – maybe
moeder – mother
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moeilijk – difficult 
heeft/hebben het er 
moeilijk mee – is/are suf-
fering from it;  
is/are having a hard time 
because of it

moet – need/needs to; 
have/has got to 
nu moet jij in het doel 
– now it’s your turn to 
stand on goal 
als het moet – if we have 
to; if necessary

moet lachen – laughs
moeten – need to; have 

got to
mogen – are allowed to; 

may; can

N
naar – to; at; for
naar ... toe – towards
naast – next to
natuurlijk – of course
nee – no
net – just; a minute ago
niet – not

niets – nothing
nog – still; more 

nog een keer – again; 
once more 
opa heeft nog wel iets 
voor jullie – grandpa has 
something for you 
of ze nog beter wordt – 
whether she’ll get better 
at all

nooit – never
nou – well 

hoe kan je dat nou doen 
– how on earth could 
you do that 
hoe kan dat nou – how is 
that possible

nu – now

O
of – or
ogen – eyes
oké – ok, all right
om – to; about; around 

kijkt om – looks around, 
looks back 
om ... heen – around

oma – grandma
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omhoog – up, upwards
ons – us
ook – also; too
op – on; at
opa – grandpa
open: gaat open – opens 

doet open – opens
opletten – pay attention
over – over; across; about

P
pakken – (to) grab; (to) 

fetch
pakt – grabs; fetches
papa – dad
parfum – perfume
pijn – pain 

het doet geen pijn – it 
doesn’t hurt

politie – police
politieagent – police  

officer
politieauto – police car
portemonnee – wallet
prinses – princess

R
raam – window
rennen – (to) run; are  

running
rent – runs; is running
rijden – ride
rijdt – rides
rode – red
roepen – call
roept – calls

S
samen – together
schaam: ik schaam me – I 

feel ashamed 
ik schaam me voor je – 
I’m ashamed of you

schiet – shoots
schrikken – are startled
schrikt – is startled
schudt – shakes
scooter – scooter
sip – glum
slaat zijn/haar/een arm 

om ... – puts his/her/an 
arm around
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slikt – swallows
snel – quick(ly); fast
snoepje(s) – candy, 

sweet(s)
soms – sometimes
spannend – exciting
staan – are; are standing 

op te staan – to get up, to 
stand up 
zien een scooter staan – 
see a scooter standing

staat – is; is standing
staat ... op – gets up
stappen op/van hun fiets – 

get on/off their bikes
sterkte – good luck
stoep – sidewalk
stoer – cook, tough
stom – stupid
stond – was standing; was
stopt – stops
straat – street
straf – punishment
streng – severely
supermarkt – supermarket

T
tas – bag
te – to
tegelijk – simultaneously
tegen: zegt tegen ... – 

tells...; says to 
houdt ... tegen – holds ... 
back

terug – back
thuis – home
toch – isn’t it?; don’t you?; 

still; aren’t we? 
toe: naar ... toe – towards
tot volgende week – see 

you next week
tranen – tears
trots – proud
tweeling – twins

U
u – you
uit – from; out (of) 

roept uit – shouts 
kijkt uit het raam – looks 
through the window 
kijk maar uit – you’d bet-
ter watch out 
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zoeken iets uit – choose 
something

uw – your

V
vader – father
van – from; of; ...’s 

we mogen van papa niet 
– dad doesn’t allow us to 
houdt van – likes; loves

vandaag – today
vast – surely
veel – much; many; a lot 

of; lots of
ver – far; far away 

dat ze nooit zo ver mo-
gen – that they’re not al-
lowed to go that far away

verbaasd – surprised
verder – farther; further 

gaat verder – continues
vertellen – tell
vertelt – tells
vind – think; find 

ik vind het heel erg – I’m 
really sorry

vinden – (to) think; (to) 

find
vinden ... leuk – like; love
vindt – thinks; finds
vindt ... leuk – likes; loves
vlam – flame
voelt – feels
voet – foot
voetballen – (to) play soc-

cer; are playing soccer
voetbalveldje – soccer 

playfield
volgende – next
voor – for; before; in front 

of
vraagt – asks
vragen – (to) ask; are ask-

ing
vriend – friend
vrienden – friends
vriendengroep – group of 

friends
vroeg – early
vrouw – woman

W
waar – where; true
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waarom – why
wachten – (to) wait; are 

waiting
wakker – awake 

maken ... wakker – wake 
... up

was – was 
was gevallen – had fallen 
was al geweest om te 
vertellen – had already 
come to the house to tell

wat – what
we – we
week – week
weer – again; back (to); 

once more
weet – know; knows
weg – away; off; gone 

gaat weg – leaves
wel – a bit; do [stressing 

the verb]; [often not 
translated] 
dat weet ik wel – I do 
know that 
wij mogen wel ver fi-
etsen – we are allowed to 
bike farther away

werk – job 

werken – (to) work
weten – (to) know
wie – who
wij – we
wijk – neighborhood
wijst – points
wil – want; wants
wilde – wanted
wilden – wanted
willen – (to) want
wilt – want
winkel(s) – shop(s)
winnen – (to) win
woont – lives
worden – will be; (to) be 

worden groot – grow big 
niet boos worden – don’t 
be angry

wordt – will be 
wordt boos – gets angry

Z
zachtjes – quietly
zaterdagmorgen – Satur-

day morning
ze – she; they
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zeggen – (to) say
zegt – says
zei – said
zeker – sure; especially; 

surely
zelf – themselves; yourself; 

himself
zich: bij zich – with her 

voelt zich – feels
ziek – sick; ill
ziekenhuis – hospital
zielig – miserable, pitiful
zien – see
ziet – sees
zij – she; they
zijn – his
zit – is sitting
zitten – are sitting
zo – so
zoeken – (to) look for; are 

looking for
zoiets – something like 

that
zou – would
zus – sister
zwarte – black
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Over de schrijfster

Ghislaine Frison is auteur van 
(misdaad-)romans en leesboekjes 
voor Nt2, en freelance copy-
writer. Ze heeft haar hele leven 
op het platteland gewoond, en 
of het hierdoor komt weten we 
niet, maar Ghislaine heeft een 
opvallend talent voor het creëren 
van een gezellige, knusse sfeer 
in haar boeken. Die sfeer maakt dat je in haar verhalen zou 
willen wonen, en deel zou willen uitmaken van de gezinnen 
en vriendengroepen die er een rol in spelen. 

Over de illustratrice

Geeske van Voorthuijsen is een 
illustrator die met haar pen en 
penseel betekenis geeft aan de 
wereld om haar heen.  
Ze tekent vooral graag mensen; 
in hun houding en gezichtsuit-
drukking weet Geeske heel sub-
tiel te laten zien of ze dromerig, 
blij, extravert of juist introspec-
tief zijn; soms verdrietig, bang of 
boos. Door haar slechthorend-

heid neemt Geeske sterker dan horenden waar hoe gevoel 
non-verbaal wordt uitgedrukt, en dat vertaalt zij weer naar 
haar werk. 



De Nt2-leesboekjes van Arcos Publishers  
verbinden mensen met hun omgeving

Mensen die in Nederland komen wonen en daarom 
Nederlands leren, hebben meer nodig dan alleen taal-
vaardigheid. Ze leren ook hun leefomgeving kennen. Om 
beter in contact te komen met het land en zijn inwoners, 
zijn verhalen nodig. Verhalen over Nederlanders in hun 
eigen omgeving en over nieuwkomers die kennismaken 
met de nieuwe omgeving, maar ook verhalen over 
(historische) personages die je kunt tegenkomen in 
straatnamen, films of  standbeelden. Al deze verhalen 
helpen nieuwe Nederlanders zich beter thuis te voelen  
in dit land.

De Nt2-leesboekjes van Arcos Publishers  
verbinden mensen met mensen

Ook in de eenvoudigste leesboekjes van Arcos wordt 
aandacht besteed aan de psychologie van de personages, 
waardoor gemakkelijker een verbinding ontstaat met 
de persoonlijke beleving van de lezer. De verhalen zijn 
positief  en licht van toon, met een milde humor die 
ook eventuele zwaardere onderwerpen gemakkelijker 
bespreekbaar maakt. Daarnaast heeft Arcos bijzondere 
aandacht voor inclusiviteit: de leesboekjes bieden 
positieve rolmodellen uit vele culturen, leeftijdsgroepen, 
gender-varianten, en mensen met een beperking.



De Nt2-leesboekjes van Arcos Publishers  
verbinden mensen met de taal 

Het lezen van verhalen creëert relaties tussen taal en 
omgeving, emotie, concrete kennis, eigen en andermans 
ervaringen. Maar ook inzicht in en gevoel voor de taal zelf  
wordt erdoor versterkt. Voor dit laatste is veel herhaling 
nodig van woorden en zinstructuren. De leesboekjes 
zijn dan ook zodanig geschreven dat ieder woord dat 
in een boekje voorkomt, tenminste vier keer wordt 
herhaald in de loop van het verhaal. De lezer herkent 
de woorden daardoor sneller, en zo ontstaat ruimte om 
meer verschillende zinsstructuren aan te bieden. Ook 
op lagere niveaus kan de lezer een redelijke variatie in 
zinsbouw verwerken wanneer de woordenschat voldoende 
gevarieerd wordt herhaald.
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Nieuwe Buren in de Molenstraat
Deel 1 in de serie Bij ons in de 
Molenstraat. Tanja moet op haar broertjes 
passen, maar ze gaat liever naar het 
hockeyveld. Als ze thuiskomt, zijn haar 
broertjes weg... 
ISBN: 9789490824235

De fles op het strand
Op een dag vindt Bob een fles op het 
strand. In de fles zit een brief. De brief  
is van een vrouw. Kom je me zoeken? 
schrijft de vrouw. Bob gaat op zoek. Zal 
hij de vrouw kunnen vinden?
ISBN: 9789490824167

Arme Anne
Anne vindt dat ze een zwaar leven heeft. 
Als ze een paar weken bij een gezin in 
Californië gaat wonen, merkt ze dat haar 
nieuwe vrienden dezelfde problemen 
hebben als zij. Haar kijk op het leven 
verandert drastisch door deze ervaring.
ISBN: 9789490824242
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Mooie Ogen
Deel 2 in de serie Bij ons in de 
Molenstraat. Lies vindt Peter leuk. Maar 
Peter praat wel met Achmed, maar niet 
met Lies. Lies kijkt graag naar mooie 
ogen. Maar wie kijkt er naar Lies...? 
ISBN: 9789490824303

Een huis met een tuintje
Deel 1 in de serie Nieuwe Vrienden. 
Louis raakt bevriend met Janna, zijn 
nieuwe buurvrouw. Al snel merkt Janna 
dat Louis soms opeens niet blij is. Wat 
is er toch met hem aan de hand...?
ISBN: 9789490824563

Olga en de opdrachten
Olga krijgt vijf  opdrachten, en moet in  
haar eentje door Nederland reizen om 
de opdrachten uit te voeren. Ze vindt 
het gek, maar ook leuk. Maar dan 
gebeurt er iets vreselijks...
ISBN: 9789490824617
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Geen cake voor de baby
Deel 3 in de serie Bij ons in de Molenstraat. 
Tim  helpt oma met cake bakken. De 
buurvrouw komt langs met een dikke 
buik, en ligt er water op de vloer. Waarom 
heeft iedereen opeens zo’n haast? 
ISBN: 9789490824624

Limo
Limo doet iedere dag iets leuks. 
Maar welke dag is zijn lievelingsdag? 
Maandag? Of  donderdag? Lees 
maar mee! Met vrolijke foto’s van 
de echte Limo.
ISBN: 9789490824228 

Een gorillababy in het paleis
Prinses Sophie woont in een groot 
paleis. Ze vindt prinses zijn saai. Ze 
mag niet rennen en niet voetballen. 
Dus bedenkt ze een plan: ze gaat 
een gorillababy adopteren!
ISBN: 9789490824440
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Een rare reis
Deel 1 in de serie Nieuwe Vrienden. Louis 
en Janna gaan met de trein naar Parijs. 
Maar dan ontsnapt Kat. Waarom is Louis 
zo overstuur? En zullen ze Kat vinden?
ISBN: 9789490824631




