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VOORWOORD
Toen ik Mike Fry’s verhaal las over een jongen
die echt heel graag goed wil zijn, hoewel zijn
ouders echt heel graag willen dat hij slecht
is, moest ik gewoon hardop lachen. Iedereen
heeft op zijn kop gekregen van zijn ouders
(ja, zelfs mensen die zo antiek zijn als ik zijn
ooit kinderen geweest), maar meestal voor het
tegenovergestelde!
Misschien denk je dat je niet veel gemeen
hebt met Sam die wordt opgevoed om ooit een
superschurk te worden die vecht met superhelden, maar dan kom je nog wel voor de nodige
verrassingen te staan. We hebben allemaal een
goede en een slechte kant… en het is aan onszelf om te beslissen welke kant wint!
Veel plezier!
– James Patterson
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PROLOOG

Mijn ouders vochten altijd veel.

Wacht. Nee. Niet met elkaar. Ze vochten met andere mensen voor hun werk.
Ja. Mijn ouders zijn super. Superschurken om
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WAAROM VECHTEN
WE NOOIT IN EEN
GOED VERLICHT
STEEGJE?

WAT IN HET
DONKER GEBEURT,
BLIJFT IN HET
DUISTER.

precies te zijn. Maak kennis met Rupert en Olivia
Breker, ook wel bekend als...
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Ik weet het. Nogal suf. Maar zij zijn er blij mee. Ik
niet zo.
DE RODE
RAAL!
DODELIJKE ST
NIET DE BLAUWE
VERLAMSTRAAL!
HET IS ZO
!
VERWARREND

Ik zal het uitleggen. Ik heet Sam Breker. Ik ben
twaalf jaar en ik ben opgevoed om slecht te zijn.
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HEBBEN JULLIE WEL EENS
GEPROBEERD OM GEWOON
MET ZE TE PRATEN? ZE TE
ETEN TE VRAGEN? SAMEN
EEN SPELLETJE TE DOEN?
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Wat een probleem is...
…als je gewoon goed bent.
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WAT HEBBEN
WE FOUT GEDAAN?

HOOFDSTUK 1

Kijk mij nou.

IK.

SLECHTE IK.

TONG
STEEKT
IETSJE
UIT

Suffer dan suf.
Ik bedoel, ik probeer slecht te zijn. Echt waar.
Maar het is moeilijker dan je denkt.
Om slecht te zijn moet je geen verbeelding hebben. Je mag er niet aan denken wat er kan gebeuren als je iets slechts doet.
Het moet je niets kunnen schelen.
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Het moet je niets kunnen schelen dat je ruimteschip drie parkeerplekken in beslag neemt. Het
moet je niets kunnen schelen dat niemand het
leuk vindt als zijn auto wordt geplet door het
viaduct dat is ingestort, omdat je misschoot met je
desintegratiestraal. Het moet je niets kunnen schelen dat slechte dingen doen veel vieze troep oplevert en dat die grasvlekken op je superkostuum er
echt moeilijk uit te krijgen zijn.
Ik kan dat niet.
Het kan me wel schelen.
Ik heb het geprobeerd. Echt waar. Ik heb geprobeerd te rennen met een schaar in mijn handen.

HelM

BRIL

STOF

HEEL
LANGZAAM
LOPEN

ARSCHA S
HOE

Maar ik ben niet echt handig en ik heb gewoon
een hekel aan troep en viezigheid.
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Ik heb geprobeerd niet al mijn spruitjes op te
eten.

Maar ik ben dol op spruitjes. Ze zitten vol vitamines en zijn een bron van voedingsvezels.
PA

EN

L
TOE

NS
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Ik heb zelfs wel
eens geprobeerd
me niet te wassen
achter mijn oren,
maar dat voelde
gewoon zo... ik
weet niet... heel
erg fout.
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Ik ben een goed kind. Wat in de ogen van mijn ouders betekent dat ik een slecht kind ben. Maar ik
ben niet het goede slechte kind. Ik ben het slechte
goede kind.
Mijn ouders proberen het te begrijpen. Maar dat
is moeilijk.

HIJ IS WARM.
EN ZACHT. EN
HIJ KNUFFELT
GRAAG. SNAPPEN
JULLIE WEL?

EEN
KATJE?

MISSCHIEN GAAT
HET OVER.
W
MIAU

Het is moeilijk voor ons allemaal.
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HOOFDSTUK 2

Ik kom uit een familie van superschurken.

DE BREKER-STAMBOOM
IK
mama
papa

RUPERT BREKER

SAM BREKER

DE
SPELBREKERS

OLIVIA BREKER

OPA BREKER

OMA BREKER

DE STOKEBRAND

MADAM MUG

OVERGROOTOVERGROOTVADER BREKER MOEDER BREKER

DE WISSER

OPA SLOPER

KAREL KRIEGEL AKELIGE ANITA
OVERGROOTVADER ZANIK

OVERGROOTMOEDER ZANIK

RIDDER GAL

INKTVISVROUW

MIEP MOPPERPOT

OVERGROOTVADER SLOPER

OMA SLOPER

OVERGROOT- OVERGROOTOVERGROOTVADER
MOEDER
MOEDER SLOPER
RAVAGE
RAVAGE

MIEZERMAN DAME BAKSPAAN

PANNENHOED

DORA*

*GEEN
SUPERSCHURK

Mijn ouders zijn niet zulke belangrijke superschurken en bovendien zo’n beetje met pensi15

oen. Je kunt ze beter superschurkachtig noemen.
Tegenwoordig gaat hun strijd meer over de macht
grijpen over de afstandsbediening dan de macht
grijpen over de wereld.
Maar ze willen wat alle superschurkenouders
willen. Ze willen dat ik later kwaadaardig word,
wraakzuchtig, met een vurig verlangen om chaos
en ellende te veroorzaken waar ik maar kan.
Had ik al verteld hoe vervelend ik het vind om
vies te worden en troep te maken?
Dus in plaats van een gedreven wereldvernietiger hebben ze mij gekregen: een net ventje.
De vuilvernietiger.
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Ik vind het erg voor papa en mama. Zoals ik al
zei, ik heb geprobeerd om slecht te zijn. En zij
hebben alles geprobeerd om mij te helpen slecht
te zijn.
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