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De ouders van Julia en Sander zijn gescheiden.
Al snel na de verhuizing van papa krijgt mama
een nieuwe vriend. En na een tijdje heeft papa...
ook een vriend! Dat is wel even wennen voor Julia
en Sander, en ook voor de kinderen in hun klas.
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Julia en Sander schrikken enorm als ze horen dat hun ouders
gaan scheiden.
Papa was er zelden, hij was altijd aan het werk. Nu denken ze
dat ze hem misschien nooit meer zullen zien.

Dit is Julia. Ze is 6 jaar.

En dit is haar broer Sander.
Hij is 9 jaar.
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Gelukkig is dat niet zo. Ze mogen hem in zijn nieuwe huis
helpen met koken, en met zijn drieën spelen ze allerlei
spelletjes en schilderen ze hun eigen kamer.
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Er is afgesproken dat Julia en Sander een middag per week,
een weekend per veertien dagen en, als het vakantie is, drie
weken per jaar bij papa zijn.
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Als papa een jaar in het andere huis woont, komt mama’s
nieuwe vriend Anton bij hen wonen.
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Gelukkig kunnen Julia en Sander het goed met hem vinden
en mama is altijd vrolijk en blij als hij er is.
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Maar papa is altijd alleen. Soms willen Julia en Sander hem
meenemen naar mama’s huis, om weer met zijn allen te zijn.
Dan schudt hij lachend zijn hoofd en doet heel geheimzinnig.
Heeft hij soms iets te verbergen?
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Julia en Sander willen hem vragen wat zijn geheim is.
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