
Als het gevaar in de spiegel zit …
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hoofdstuk 1

EEN WARRIG 

ONTBIJT

Wat heb je nodig in de badkamer? Een wc, oké, 

maar wat nog meer. Wc-papier, ja hè hè. En zeep. 

Tuurlijk, dat is ook heel belangrijk. Maar wat nog 

meer? Geef je het op? Een spiegel!

Een badkamer zonder spiegel, is als een vleer-

muis zonder vleugels. Vooral meisjes willen 

er een. Uren staan ze ervoor. Zit er geen puk-

keltje op mijn neus? Geen wimpertje scheef? En 

vooral … zit mijn haar wel goed?!  Zijn ze het 

nooit beu, steeds hetzelfde gezicht te zien?
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Ik heb het makkelijk. Een vleermuis heeft geen 

bos haar (maar ik ben niet kaal hoor!). Mensen 

willen dat hun haar goed zit. Weet je wat dus 

zo gek is? De Silver Kids komen de keuken in met 

hun haar helemaal in de war! Ik moet er om 

lachen. 

Lieve echootjes! Wat is er met jullie haar?

Lach niet, Bat Pat. Alle spiegels zijn 

foetsie. Er is er in het hele huis geen een!

Heb jij weleens je haar gekamd zonder 

spiegel?

Dan komt ook Leo binnen. Hij gaapt als een nijl-

paard. Zijn haar zit ook in de war, maar bij hem is 

dat normaal.
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Zijn alle spiegels weg? Cool. Had ik nog 

niet gemerkt. 

Geen wonder … je kijkt er nooit in. 

Wat moet ik daar zien? Een neus, twee 

ogen, een mond. Dat is alles.
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Als vierde komt papa George binnen. Ongekamd, 

net als de rest. Zijn haar lijkt wel een bord 

spaghetti! Maar dan omgekeerd. Hij pakt een 

koeken pan, gaapt en vraagt:

Ontbijtje? Wie wil er een roerei?
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Voor we antwoord kunnen geven, komt mama 

Elisabeth binnen. Ze vliegt op papa Silver af als 

een adelaar op een muis. Ze rukt de pan uit zijn 

hand en stopt hem diep in de kast weg. Ze slaat 

het deurtje dicht.

N E E E !!!  Geen pannen! Niks 

glimmends in huis!EL
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We kijken haar verbaasd aan. Zotte zandvliegjes, 

wat heeft zij?

Je vindt mijn roerei toch juist altijd 

heel lekker? Wacht. Komt het door 

gisteravond? Dat is het hè?

Ja! Ik ben doodsbang. Ik heb alle spiegels 

weggestopt.

Heb jij dat gedaan?!

Dat is dan ook weer opgelost. Waarom, 

mam? Wat is er mis mee?

Mamma Silver leunt op de kast. Ze kijkt nog 

steeds bang. Nieuwsgierig kijken we haar aan. 

We willen dolgraag weten hoe het zit?
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Eh, niet allemaal. Leo niet. Hij ligt met zijn hoofd 

op zijn armen op tafel. Hij slaapt, en snurkt als 

een beer. Wat een herrie! Waar droomt die over?

Gister was ik bij de kapper. Toen ze even 

een kam ging halen, begonnen plots alle 

lichten te knipperen. Daarna gingen ze 

uit. En toen kwam er iets uit de spiegel. 

Het wilde me grijpen! 

Weer staren we haar verbaasd aan. En ook 

een beetje ongelovig. Martin begint als eerste 

te lachen. Dan Rebecca en dan ik. Mamma 

Elisabeth wordt boos.

Het is geen grap hoor! Het is echt waar! 

Maar Martin komt niet meer bij en Leo snurkt 

onverstoorbaar door. Alleen Rebecca gelooft 

mama nu.
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Ik wed dat het de boze spiegel-heks was!

Nu kijken we Rebecca aan alsof ze niet wijs is.

Eh? Wat bedoel je, Rebecca?

Martin begint weer te lachen en dit keer lacht 

Leo mee. Alleen wel met zijn ogen dicht. Wie 

weet wat hij nu weer droomt?

Hi, hi, hi! Bat Pat, niet doen! Dat kietelt! 

H i , h i , h i !
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