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De kamer rook naar groene zeep en boenwas',

tich at wat de bedoeling was, Moest 2e haar 
en 

koffe/ 

zitten 

uitpakken?

en vroeg
Hoe laat gingen ze eten? Waar was de wc? En Wie

Rechts is waar. je rechterhand zit, Maal liiec

iedereenis rechtshandig. Somtnige mensen

zijn met links veel handiger. Vro.eger mochtje.

op school niet met links schrijven of tekenen

Deed je dat toch, dan kreeg je opje linkerhana

een klap met een liniaal (A). Er zijn ook menSer

die met beide handen even goed ziin. Die heter

ambidexters. Best veel kunstenaarszijn links

handig of ambidexter: Michelangelo Leonardc

da Vinci, Picasso.

Je kunt ook rechts- of linksbenig zijn. Of rechts

of linksogig. of zelfs rechts- of linksorig.

combinaties zijn mogelijk (B)e



'Hoi!' klonk een stem.
Marie boog haar hoofd. Onder het bed waarop ze zat lag een meisje.

'lk ben Kris,' zei het meisje, terwijl ze onder het bed vandaan schoof.

'lk ben Marie,' zei Marie. 'Waar is de wc?'

'De jongens of de meisjes?'

'De meisjes natuurlijk,' antwoordde Marie.

'lk ga altijd naar de jongens,' zei Kris, 'want ik ben eigenlijk een jongen.

Twee keer links, drie keer rechts, tussendeur door en dan het trapje

op.'

Q.Ao zijn vakerJongens 

linkshandig dan meis-

jes. Ongeveer 90%

van alle mensen is

rechtshandig. Bij die-

ren is dat zo'n beetje

de helft, ware het niet

dat de meeste dieren

geen handen hebben

(c).
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""t en liet Marie

tot het lukte om

te "*Ocht te een nieuwe,

en bet eten smaakte zoals haar kamer

ie6ereen sliep, vond Marie het leuk in

Dvn bet Kris alie boeken en gaten van het

Ov biote voeten slopen ze door lange gangen, langs
en door in hun scharnieren knarsende deuren

en nog meer trappen.

bir,hen de lijntjes moeten
leren kleuren heeft Voor-eh Voor-

hee
is voor % mot•pi$che one-

standers dat 
kinderen 

hetcIJd40
Te

cle n -
inde pot is van creàfi/ifreit

iefJ nieuws
eppen)



Schynier. een draaibaar verbindingsstuk tussen

voorwerpen. In ons lichaam zitten schar-

—••tewnci•rten. Die kunnen maar in één richting

(elleboog, knie. vingerkootjes) (B).

ouder worden gaan ze, net als gewone

scharnseren. vaak knarsen. Blijven bewegen
helpt, zeuen fysiotherapeuten. Dat geldt ook

de vingers. Daarom zijn er tegenwoordig
zo veel kleurboeken voor volwassenen te koop.
Volwassenen die zulke boeken volkrassen om-
dat ze traag buiten de lijntjes kleuren worden
'Krasse knarren' genoemd.

Ifilll/'Sl

Op blot
e voeen ovoor$

ontwikkeling.
e zon d je

stijker oesh .



Ondanks dat de mode-industrie

weer probeer is het nooit geluk

man, met uitzonderjnzvan de Schc

te krijgen. Laat staan In eel I Nari

rechters en pausen



Op M?rie's derde avond in de Ambassade gingen Zé een deur
door ie uitkwam in een gang die nog smaller en donkerder was
dan a e vorige gangen bij elkaar.
'Waa zijn we?' fluisterde Marie.
'In h jongenshuis,' antwoordde Kris, 'Hier wilde ik eigenlijk
wonen, maar dat mocht niet. Kom...'
Ze liàpen de smalle, donkere gang door, klauterden twee trappen
ope kwamen bij een eikenhouten kledingkast. Kris opende de
deur en stapte naar binnen,
De st rook naar mottenballen. Aan de ene kant hingen zes
zw te pakken met en zonder krijtstreepjes, aan de andere kant
een eleboel sombere jurken met en zonder figuurtjes.
'Kom dan!' siste Kris.
Mar e klom de kast in, kroop tussen de kleren door en stapte aan
de ndere kant van de kast weer naar buiten.

is een middel
(kleer)motktn 
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-
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zijh z) eerst rups. In periode
var, leven eten ze wo/ , bont
leer, z-"jde of kòfoen. Onze
k\erer-•, Aus , Aie ze vooral

vinàen als ze vui/zt..
of ruikeoJo

De Volgroeide mohten
Yicbfen uurgeen Schàde

. behàlve dn ze
nieuwe ei Des leggen
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Ze stonden op zolder maanverlichte schitdorijen.
schots en scheef tegen de schuine wanden gestapeld waren.
'Wauw!' ze' Marte. •Wie heeft die gemaakt"

antwoordde Kris. 'Deze kant op...

Huizen met
puntdak hc•bbcn vaak
ccn zolder. Zo heet
dc bovcnstc verdic-

ping direct onder het
dak. Het menselijk

brein noemt men ook
we/ een zolderka-
mer. Hier komt het

spreekwoord 'Ik krijg

er een punthoofd

van' vandaan. Dat

betekent: ik word er

helemaal gek van.

[h klèSsjeke
1%pcq/fruQF

eet' oofdvo lm ààké
open bèby'J het

hoofd
twee 

plòhkeh orndi. € Sch00hkeid$ _
te bereiken


