‘Poe hee,’ zegt Lot.
‘Wat is het heet.’
Koen en Lot zitten op de stoep.
‘Wat gaan we doen?’ vraagt Koen.
‘Weet ik niet,’ zegt Lot.
Dan zien ze buurman Bol.
Hij werkt in de tuin.
‘Kom,’ zegt Lot.
‘We gaan naar hem toe.’
‘Dag buurman,’ zegt Koen.
Buurman Bol kijkt om.
‘Dag Koen, dag Lot,’ zegt hij.
‘Hoe gaat het?’
‘Gaat wel,’ bromt Koen.
‘Het is zo warm.’
Buurman Bol knikt.
‘Je moet iets gaan doen,’ zegt hij.
‘Dan voel je het niet.’
‘Maar ik weet niks,’ zegt Lot.
‘En Koen ook niet.’
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Buurman Bol lacht.
‘Pak je bal,’ zegt hij.
‘Of haal je fiets.’
‘Te warm,’ zucht Koen.
Buurman Bol denkt diep na.
‘Ga dan iets geks doen.
Ga naar het park.
Dan doe je net of er een boef is.’
‘Ja,’ zegt Koen.
‘Dat is leuk.’

‘Is dat niet eng?’ vraagt Lot.
‘Kom nou,’ zegt de buurman.
‘Je bent toch niet bang?’
‘Is er echt een boef?’ vraagt Lot.
Buurman Bol lacht.
‘Soms wel en soms niet.’
‘Hoe weet u dat?’ vraagt Koen.
‘Dat voel ik,’ zegt buurman Bol.
‘Ga nou maar.’
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Koen en Lot gaan naar het park.
Lot rilt.
‘En als er nou wél een boef is?’
‘Geeft niks,’ zegt Koen.
‘Dan roep ik: pief paf poef.
En dan rent de boef weg.’
‘Ik hoop het maar,’ zegt Lot.
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Koen en Lot zijn in het park.
‘Zie jij al een boef?’ vraagt Koen.
Lot kijkt om zich heen.
‘Ik zie niks.’
‘Ik ook niet,’ zegt Koen.
Maar dan…
‘Kijk eens,’ roept Lot.
‘Bij die boom.’
Nu ziet Koen het ook.
Daar staat een man.
‘Zou dat een boef zijn?’ vraagt Koen.
‘Ik denk het wel,’ zegt Lot.
‘Hij ziet er zo gek uit.’
En dat is waar.
De man heeft lang, rood haar.
Hij heeft een bril op.
Zijn schoenen zijn stuk.
Zijn jas zit vol verf.
En hij heeft een doos in zijn hand.
‘Pas op, Koen,’ zegt Lot bang.
‘Hij komt naar ons toe.’
Koen pakt Lot bij haar arm.
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‘Kom,’ zegt hij.
‘Daar is een heg.’
Hij rent met Lot naar de heg.
‘Zit stil,’ zegt Koen.
‘Hier kan hij ons niet zien.’
Koen kijkt door een gat in de heg.
‘Wat zie je?’ vraagt Lot.

‘Ssst,’ zegt Koen zacht.
‘Die vent staat bij het hek.’
‘Wat doet hij daar?’ vraagt Lot.
‘Kijk zelf maar,’ zegt Koen.
Lot kijkt ook door het gat.
De man pakt iets uit zijn zak.
Het is een stuk touw.
Hij doet het touw om de doos.
Hij maakt een knoop.
En dan zit het touw vast.
‘Zie je dat?’ zegt Koen.
‘Wat zou hij van plan zijn?’
De man kijkt om zich heen.
Het lijkt wel of hij iets zoekt.
Dan loopt hij naar de heg.
‘Stil,’ zegt Koen.
‘Hij komt naar ons toe.’
Lot beeft.
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