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Mama lakt haar nagels. Max en
Millie kijken. Op tafel staan een
heleboel ﬂesjes nagellak in verschillende kleuren. Mama lakt haar
nagels roze. Daarna strooit ze er
gouden glitters over.
‘Mag ik ook?’ vraagt Millie.
‘Ja hoor,’ zegt mama, ‘welke kleur
wil je?’
‘Ik wil ook roze, net als jij’, zegt
Millie. ‘Of nee, ik wil… ik wil…’ Ze
kan haast niet kiezen met zoveel
kleuren. Ze kijkt naar de ﬂesjes op
tafel. ‘Ik wil rood’, zegt ze opeens.
‘Rood met witte stippen. Kun je dat
maken?’
Max begint te zingen: ‘Op een
grote paddenstoel, rood met witte
stippen.’
‘Niet zingen’, zegt Millie. ‘Anders
kan mama niet binnen de lijntjes
blijven.’

‘Ze lachen je uit’, zegt Millie. ‘Jongens kunnen geen nagellak op.’
‘Echt wel’, zegt Max. Hij kijkt naar
de ﬂesjes op tafel. ‘Ik wil zwarte
nagellak en dan…’ Hij ﬂuistert iets
in mama’s oor.
Millie hoort het niet meer. Ze is al
weg naar haar vriendin Lisa, om
haar nagels te laten zien.
Als Max tien zwartgelakte nagels
heeft, pakt mama het ﬂesje met
witte lak. Op elke nagel verft ze
twee witte rondjes met een zwarte
stip erin. Het zijn oogjes. Max heeft
op elke nagel twee oogjes; ze kijken alle kanten uit. Dat moet zijn
vriendje Kai zien. Of zou Kai hem
uitlachen?
Nee, Kai lacht niet. Kai zegt: ‘Dat is
stoer! Dat wil ik ook!’
‘Kom maar mee’, zegt Max. ‘Mijn
mama maakt dat wel.’

Niet veel later heeft Millie tien rode
nageltjes met witte stippen erop.
Ze roept naar Max: ‘Kijk eens hoe
mooi ik ben!’
Max kijkt. Hij wil ook nagellak.
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Max ﬁetst rondjes met zijn ﬁets,
zonder zijwieltjes. Dat kan hij al
heel goed. Eerst ﬁetst hij om het
pleintje heen. Coco en Kai zitten
op het klimrek.
‘Dag!’ zwaait Coco.
Max wil terugzwaaien, maar zijn
ﬁets begint opeens te slingeren.
Vlug houdt hij allebei zijn handen
aan het stuur.
Hij ﬁetst van het pleintje naar de
Paardensteeg. Daar wonen Lisa,
Loes en Liv. Ze staan buiten, bij de
schuur van zwarte planken. Het
bovenste stuk van de schuurdeur
staat open, het onderstuk zit dicht.
‘Kom eens kijken’, roept Loes. ‘We
hebben lammetjes.’
Lammetjes? Max laat zijn ﬁets slippen en legt hem op de grond. Hij
kijkt over het randje van de deur
naar binnen. Vier kleine lammetjes
staan met hun bibberbeentjes op
het zachte, gele stro. Wat zijn ze
lief! Het zijn de allerliefste diertjes
die Max ooit gezien heeft – op de
babypoesjes van de buurman na,
natuurlijk. De witte velletjes van de
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lammetjes zien er zo zacht uit, dat
hij ze wil aaien.
‘Mag dat?’ vraagt hij. ‘Mag ik een
lammetje aaien?’
‘Het mag’, zegt Liv.
Max gaat op zijn tenen staan en
steekt zijn arm uit.
Opeens is daar de grote, lange kop
van moeder schaap. ‘Bèèèè!’ roept
ze hard.
Max schrikt zich een hoedje. Hij
stapt snel achteruit en valt over zijn
eigen ﬁets. Au! Daar komen de tranen. Hij knippert vlug met zijn ogen,
zodat niemand het ziet.
‘Wat is er?’ vraagt Lisa.
‘Moeder schaap zei: “Bèèèè!”’, zegt
Max. ‘Ik weet wat dat betekent: “Blijf
van mijn lammetjes af.”’
‘Van ons mag je ze wel aaien’, zegt
Loes.
Max raapt zijn ﬁets op. ‘Maar van
moeder schaap niet’, zegt hij. En hij
ﬁetst snel naar huis.

9

Max en Millie zijn op school. Vanmiddag mogen ze kiezen wat ze
willen doen, heeft de juf gezegd.
Max kiest de grote vloerpuzzel.
Die is wel meer dan een meter
lang en staat vol met wilde dieren.
Kai helpt hem mee.
Millie wil verven, op het grote
verfbord. Dat wil Lisa ook graag.
Ze trekken een verfschort aan en
beginnen.
‘Wat ga je verven?’ vraagt Millie.
‘Bloemen’, zegt Lisa. ‘Ik ga een
heleboel bloemen verven, voor
mijn mama.’
‘Ik verf ook bloemen’, zegt Millie.
Ze maken allebei een schilderij.
De juf zegt dat het prachtig wordt.
Millie is klaar met verven. Er is nog
een klein beetje rode verf over. ‘Ik
ga de juf foppen’, zegt ze tegen
Lisa. ‘Kijk.’ Millie stopt haar vinger
in de rode verf. Dan roept ze: ‘Au!
Ik heb bloed aan mijn vinger.’
De juf schrikt ervan. Ze komt
meteen kijken. ‘Moet er een
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pleister op?’ vraagt ze.
Millie begint stilletjes te lachen.
De juf kijkt nog eens goed naar
de zere vinger. ‘Jij hebt me gefopt, Millie! Dat is geen bloed. Dat
is verf!’
Ze moeten er allemaal om lachen.
Die Millie! Dat was een goeie grap.
Dat vindt Millie zelf ook. Hihihi!
Ze heeft de juf gefopt.
Ik heb jeuk aan mijn neus, denkt
Millie. Ze kijkt snel om zich heen.
Dan stopt ze een vinger in haar
neus. Dat is niet netjes, maar niemand ziet het.
Lisa kijkt naar Millie. Ze schrikt.
‘Millie! Je hebt een bloedneus! Juf!
Millie heeft een bloedneus!’

De juf moet lachen. ‘Die grapjes
van jullie! Daar geloof ik niets
meer van. Dat is geen bloedneus,
dat is een verfneus.’
Drup! Drup! Drup! Drie dikke
druppels bloed druppen op de
vloer.
Oei! De juf ziet het ook. Het is geen
grapje. Het is echt.
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