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D e Ta s j e s d i e f
Ergens in een Nederlands stadje. Alex, een op het oog de verwarming en haar mond is dichtgeplakt. Als
aardige en lieve jongen van een jaar of twaalf is met Alex haar heeft losgemaakt vertelt ze dat de twee jonzijn oma op bezoek in een natuurhistorisch museum. gens haar hebben vastgebonden en dat ze ook al haar
Hij lijkt vooral geïnteresseerd in de skeletten van geld hebben gestolen. Ze laat Alex beloven dit tegen
dinosauriërs.
niemand te vertellen.
Als hij later op bezoek gaat bij zijn oma wordt hij De twee jongens, Lucas en Evert, zijn ondertussen
tegengehouden door een vrouw. Zij zegt dat hij heel bang dat Alex hen herkend heeft. Ze bellen Alex op
voorzichtig moet zijn omdat jonge padden de weg om te zeggen dat ze hem willen spreken. Op de
oversteken. Hij moet uitkijken dat hij ze niet dood afspraak aangekomen wordt Alex weer gedwongen
trapt.
om zijn mond te houden.
In de tuin van zijn oma ziet hij dat er twee jongens uit Als ze merken hoe makkelijk Alex op hun eisen
haar huis komen waarvan er één een bromfietsingaat, besluiten ze hem tot nog veel ergere dingen te
helm draagt. De jongens zijn heel onaardig tegen hem dwingen.
en beginnen op de weg aangekomen zoveel mogelijk Om Alex nog banger te maken breken zij zijn klarijonge padjes dood te trappen.
net. Dit doen ze om hem duidelijk te maken dat het
In het huis van oma is het een vreselijke bende. Oma menens is. Ook slaan ze hem en zeggen ze dat ze zijn
zelf is in geen velden of wegen te bekennen. Alex gaat oma nóg wel een keer zullen mishandelen.
Mieke van Hooft schreef het boek
op onderzoek uit.
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Bovengekomen vindt hij oma, ze is vastgebonden aan
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