


Daan en Lisa zijn broer en zus. 
Ze zijn even oud. 
Ze zijn al acht jaar.
Ze hebben bolle wangen. 
Vol met sproeten. 
En ze zijn even groot. 
Daan en Lisa zijn een tweeling. 



Hun haar is bruin. 
Toch is er één verschil.
Het haar van Lisa is lang.
Het haar van Daan is kort.
Ze zitten in dezelfde klas. 
In de klas van juf Jet.
Maar niet naast elkaar.
‘Dan maken jullie te veel grapjes,’ 
zegt de juf.



Ze lezen graag.
Sommen maken vinden ze ook leuk.
Het allermeest houden ze van tellen. 
Ze tellen de slagen van de kerkklok. 
Alle rode auto’s op de weg. 
De tegels van de stoep.
De ramen van het huis van de buren.
En de treden van de trap. 



Op een dag heeft Lisa een idee. 
‘We tellen onze sproeten.
Ik tel ze bij jou. 
En jij telt ze bij mij.’ 
Lisa kijkt naar haar broer. 
Ze ziet veel bruine vlekjes. 
Sproeten op zijn beide wangen. 
Dan begint ze te tellen.



‘Een, twee, drie… 
... vijftien, zestien. 
Je moet stilzitten. 
Anders kan ik niet tellen.’ 
Ze telt verder. 
‘Nou weet ik het niet meer,’ 
zucht ze. 
‘Die sproeten lijken 
allemaal op elkaar.’
Opeens krijgt Lisa een idee. 



Ze pakt een zwarte stift. 
Ze telt opnieuw. 
Iedere sproet krijgt een zwarte punt. 
De sproet met een punt is geteld.
Na een poosje is Lisa klaar.
‘Je hebt vijftig sproeten op je wangen.
Nu moet jij ze bij mij tellen.’



Ze geeft de stift aan Daan. 
Daan begint te tellen.
‘Een, twee, drie…’
Hij zet zwarte stippen op Lisa’s wang.
‘Ook precies vijftig,’ roept hij. 
‘We zijn een echte tweeling. 
Met evenveel sproeten.’

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


