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Er 
is niemand die 

beter kan fantaseren 
over spannende avonturen 

dan Cas. Maar eraan 
meedoen, dat is niets voor hem! 
Als hij voor zijn verjaardag een 

geweldig, wild monsterfeest 
verzint, vervelen de kinderen 
uit zijn klas zich dan ook suf. 

Dan gaat de bel van de 
voordeur...
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Een voor een dwarrelen er blaadjes uit 
de grote kastanjeboom in de tuin, en 
ieder blaadje is gevuld met de meest 

fantastische tekeningen. 

In de boom zit Cas, met een doos vol 
kleurpotloden en een hoofd 

vol avonturen. 

Cas weet alles over spannende dingen. 
Enge beesten als draken kom je 
gelukkig niet vaak in het echt tegen. 
Maar hij weet precies hoe ze eruitzien.



Hij weet hoe hard je met een racewagen kunt 
scheuren voordat die uit de bocht vliegt.

Hij weet dat piraten vreselijke knokpartijen om een oude 
schatkist kunnen voeren. Het wapengekletter en hun 

gevloek galmen dan over het water. 
Eigenlijk is er niemand die beter kan fantaseren over 
wilde en woeste avonturen dan Cas. Maar er zelf aan 

meedoen, daar moet hij niet aan denken!

Cas snapt ook hoe gevaarlijk op hol geslagen 
robots kunnen worden, en hij kent het favoriete 
eten van dinosaurussen.



Uitnodiging

En dat is nu precies wat zijn moeder voorstelt aan het einde van 
een mooie nazomerdag. “Wil je niet eens een leuk feestje geven 
als je jarig bent?”
“Liever niet,” antwoordt Cas geschrokken. “Ik geloof niet dat ik 
dat leuk vind.” 
“Wel als je zelf verzint wat je gaat doen,” zegt zijn moeder. “Er is 
toch niemand die zulke leuke dingen kan bedenken als jij? Wat 
voor feest zou je het allerliefste geven?” 
Cas denkt even na. “Een monsterfeest?” zegt hij dan.

En Cas doet waar hij goed in is. Hij verzint het meest geweldige 
monsterfeest dat hij zich kan voorstellen. Met enge versiering, een 
gruwelijke taart en een optreden van de griezeligste goochelaar ter wereld. 
Iedereen moet als monster verkleed komen en iedereen zal het fantastisch vinden.
Nog diezelfde middag tekent hij zeven uitnodigingen voor zijn feest. Het wordt vast 
een fantastisch feest, zoals er nog nooit een is geweest. 
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