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Weg met wit!
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Al eeuwen spookt Kas in het kasteel. 

Hij vindt het fijn de bezoekers bang te maken. 
Maar zoals elk spook is Kas wit. En dat is hij beu. 

Hij wil weleens een andere kleur zijn ...
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Kas is een spook.
 – Boe! Boe! Ik maak je bang.

Daar hou ik van!

Kas woont in een oud kasteel. Elke avond dwaalt hij door  
de gangen. Hij zweeft door de muren en duikt plots op.
 – Boehoe, boehoe! roept hij. Ik ben een spook!

De bezoekers schreeuwen het uit van angst. 
Kas vindt het super om een spook te zijn. 
Maar spoken zijn altijd wit.  
Na zoveel eeuwen is Kas zijn witte kleur beu.
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Kas kijkt naar de foto waarop zijn familie staat.  
Iedereen is wit. Hoe saai! Ze lijken allemaal op elkaar.  
Kas wil wat kleur in de familie brengen.  
Welke kleur zal hij kiezen?
Het moet een kleur zijn waar de mensen bang van zijn.

Een spook is wit. Maar Kas wil niet wit zijn. 
Wit is suf. Wit is dom.  
Weg met wit!
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Kas is erg blij met zijn oranje pak.  
Hij zal die jongen eens flink doen schrikken. 
 – Boehoe! Boehoe! roept Kas.

Wat een mooie pompoen! zegt Jan tegen zijn papa. 
Kas is woest als hij dat hoort.
 – Nee! roept hij. Ik ben een spook!  
Boehoe! Boehoe! Wees maar lekker bang voor mij!

Maar Jan en zijn papa lopen gewoon verder.

 – Kijk, pap! zegt Jan. Ik zie een leuk ding.
Kas is heel boos.
 – Nee! Ik ben een spook. Boe!
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 – Blauw is vast beter, denkt Kas.
Lien en haar vriendin bezoeken het kasteel.
 – O, kijk, een blauwe fee! roept Lien.  
Misschien laat ze wensen uitkomen.

Kas maakt een eng geluid. Maar de meisjes praten  
gewoon verder.
 – Blauwe fee, ik heb een wens, zegt Lien.                           
Ik wens dat Jan verliefd wordt op mij! 

 – Ik ben een spook! roept Kas. Boehoe, boehoe!
 – Och, een spook, lacht Lien. Jammer!  
Een spook vervult geen wensen.

Lien loopt door de gang. 
 – Ik zie een fee! zegt ze.

Kas is weer boos.
 – Nee! Ik ben een spook. Boe, boe!
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 – Blauw lukte ook al niet, zucht Kas. Ik moet een andere 
kleur bedenken.

Oma wandelt met Kaat en Wout door het kasteel.
 – Is dat een rood licht daar? Of is het een vuur? We blijven 
beter uit de buurt. Vuur is gevaarlijk.

 – Ik ben geen vuur, gilt Kas. Ik ben een rood spook! 
Oma doet of ze hem niet hoort. Kas wordt er droevig van.
 – De mensen herkennen me niet, zucht hij.                
Moet ik echt wit zijn om te spoken? Dat kan toch niet!   
Ik moet de juiste kleur vinden. 

 – Kaat en Wout, pas op! Een vuur in de muur.
 – Ik ben geen vuur, zegt Kas. 
Ik ben een spook. Boe, boe!
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An bezoekt het kasteel met haar vriend Sam.  
Kas toont hun vol trots zijn nieuwe kleur.
 – Och, wat erg! zegt An. Zie je dat groene spook?  
Ik denk dat het ziek is. 

 – Nee! schreeuwt Kas boos. Je moet bang zijn voor mij. 
Boehoehoe!

 – Ai, zegt An. Hoe zou het ziek geworden zijn?
Kas snapt er niets van. Waarom zijn ze niet bang?  
Hij wil het nog een laatste keer testen.

Kas komt bij An en Sam. 
Die zijn niet bang voor hem.
 – Kijk, zegt An. Dat spook is ziek! 
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Kas is trots op zijn roze kleur.
 – Wat een grote suikerspin! roept Wim.  
Mmm, wil je hem voor me kopen?

 – Nee, zegt mama. Van zo veel snoep krijg je buikpijn.
 – Ik laat me niet opeten! brult Kas.                                      
Ik jaag jullie de bibber op het lijf! Boehoehoe!

Kas doet zijn best, maar Wim is niet bang.
 – Je hebt gelijk, zegt hij tegen zijn mama.                           
Die suikerspin is te groot. Ik wil hem niet.

Kas gelooft zijn ogen niet. Wat is er aan de hand  
met de bezoekers vanavond?

 

 – Dat ziet er zoet uit, zegt Wim.  
Ik wil er een hap van. Mag dat?

 – Eet me niet op! Roept Kas.  
Ik ben een spook!
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 – Boehoe, ik geef het op! jammert Kas. Ik ben doodmoe.   
Ik ga naar bed. Het is genoeg geweest.

Hij vindt geen goede kleur. Hij had nooit gedacht dat het zo 
moeilijk zou zijn. Dan blijft hij maar een tijdje wit. Gewoon 
wit, net zoals zijn ooms en tantes, zijn neefjes en nichtjes. 
Kas zweeft door het kasteel. Hij let niet meer op  
de bezoekers. Ze zijn toch niet bang voor hem.

Kas doet niet meer mee.
Hij is moe. Hij wil naar bed.
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 – Help, een spook!
De bezoekers rennen naar alle kanten. Ze trekken en duwen 
om bij de uitgang te komen. Wat voelt Kas zich gelukkig! 
Hij vindt het super om hen bang te maken.  
En moet hij daarvoor wit blijven? Dan is dat maar zo.
– Boehoe, boehoe! brult Kas. Bibber en beef!  
   Ik ben een akelig spook!

 – Daar, een spook! Ik ben bang!
Hoera!
Kas weet wat er fout was.
Een spook moet wit zijn!


