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De gast van boven

Na een lange, rustige winter begon de 

sneeuw te smelten, maar de medewerkers 

van Hotel Flamingo waren vastbesloten er 

nog zo lang mogelijk van te genieten. Er 

was altijd tijd voor een laatste sneeuwbal

lengevecht.

‘Duiken!’ riep T. Beer.

‘Waarom?’ vroeg Julia, en het volgende 

moment werd haar hoedje door een verse, 

druipende ijsbal van haar hoofd gegooid.
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Ze sloeg met haar vuist in haar hand

palm. ‘Nu is het oorlog!’ gromde ze.

Maar voor de strijd kon beginnen, hoor

de Julia een knal en een gekinkel vanaf het 

dak van het hotel.

‘Juffrouw Julia!’ brulde T. Beer en hij 

wees omhoog. ‘duiken!’

‘Daar trap ik niet meer in!’ zei Julia.

Op hetzelfde moment viel er een verwil

derde en licht bevroren vogel uit de lucht, 

stootte Julia omver, en viel op de grond. T. 

Beer snelde naar haar toe.

‘Juffrouw Julia!’ bromde hij.

‘Au!’ zei Julia.

‘Pardon, mevrouw!’ De vogel schikte zijn 

veren. Hij duwde zijn vliegbril boven zijn 

ogen en hielp Julia opstaan.

‘Het gaat wel,’ zei ze en wreef over haar 

arm. ‘Maar hoe gaat het met u?’
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– en ik was al klaar met de loopings – maar 

de achterwaartse salto was net een stap te 

ver, en toen knalde ik tegen jullie dak aan.’

‘Ongelofelijk,’ zei Eva. ‘Hoe heeft u dat 

overleefd?’ 

‘Het scheelde maar een haartje, me

vrouw,’ zei Alfonso.

‘Maar waarom deed u dat?’ vroeg Julia. 

‘Het klinkt doodeng.’

‘Ik ben een stuntduif, juffrouw,’ zei Al

fonso. ‘Het is nou eenmaal wat ik doe – of 

eigenlijk, wat ik deed.’

Hij haalde een affiche uit zijn zak en gaf 

die aan Julia. Daarop was te zien hoe Alfon

so door de lucht tolde.

‘Ik heb voor volgende week een record

poging aangekondigd bij het Uitkijkpunt,’ 

zei hij. ‘Ik ben er al jaren voor aan het oefe

nen.’

‘Alfonso Snelsnavel, aangenaam…’ stelde 

de duif zich beleefd voor. Hij zag er opeens 

duizelig uit. ‘… en ik geloof dat ik even 

moet gaan liggen.’

Alfonso zat in een stoel in de hal bij te 

komen en te genieten van een kop war

me chocolademelk. Alle medewerkers van 

Hotel Flamingo stonden om hem heen en 

luisterden naar zijn sterke verhalen.

‘Het was een driedubbele looping met 

twee voorwaartse duikelingen,’ zei hij en 

hij nam nog een slok. ‘Gevolgd door mijn 

specialiteit: de Onmogelijke Achterwaartse 

Salto!’

‘Wauw!’ Makkie was diep onder de in

druk.

‘Precies,’ zei Alfonso. ‘Ik dacht dat ik ge

noeg tijd had om mijn oefening af te maken 
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weer op – keer op keer laat je publiek over 

de hele wereld versteld staan. Maar jongens, 

deze keer kreeg ik de zenuwen.’

‘Volgens mij moet u gewoon even goed 

uitrusten,’ zei Julia.

Alfonso liet zich weer in de stoel vallen. 

‘Ik hoop het, juffrouw,’ zei hij.

‘Ik weet het zeker,’ zei Julia.

De duif glimlachte even naar haar. ‘Jullie 

zijn te aardig.’ Voor het eerst keek hij echt 

‘Dat gaat u lukken!’ zei Makkie. ‘Dat 

weet ik zeker.’

Hoewel zijn poten nog wankelden, wist 

Alfonso zichzelf rechtop te werken. Hij 

hield net zo van grootse gebaren als van het 

vertellen van verhalen.

‘Daarboven, eenzaam boven de wol

ken…’ Hij wees met zijn vleugel naar het 

plafond. ‘…denk je dat je eeuwig door kunt 

vliegen. Je draait, duikt, laat je vallen, stijgt 
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Makkie gaf hem een sleutel. ‘Kamer 

tweeéénzeven. Tweede verdieping. Wilt u 

dat iemand u met uw bagage helpt?’

Alfonso draaide zich om en liet de kleine 

vliegrugzak zien die hij om had.

‘Een duif die stuntvliegt, reist altijd licht,’ 

zei hij lachend.

Alfonso wankelde naar de lift en pro

beerde ondertussen zijn vleugels te bewe

gen.

‘Volgens mij hebben we onze eerste gast 

van het seizoen,’ zei Julia en ze glimlachte.

rond in de hal van het hotel. ‘Alle vliegen

de vogels,’ zei hij, ‘dit is misschien wel het 

mooiste hotel dat ik ooit heb gezien.’

‘Vast en zeker,’ bromde T. Beer.

‘Hé! Kan ik misschien een kamer boeken 

zolang ik moet herstellen?’ vroeg de duif. 

‘Het zou wel eens precies kunnen zijn wat 

ik nodig heb om mijn vleugels weer te laten 

klapperen.’

Makkie bladerde door het boek met re

serveringen. Het was bijna helemaal leeg.

‘Zeker, meneer,’ zei hij. ‘Hoelang wilt u 

hier verblijven?’

‘Dat ligt eraan,’ antwoordde de duif. 

‘Hoeveel zaadjes zitten er in een vogel

voeder?’

‘Ik heb geen idee, meneer,’ zei Makkie.

‘Laten we het daar dan voorlopig even 

op houden,’ zei Alfonso.



De komst van Alfonso Snelsnavel maak

te  Julia opnieuw duidelijk dat de winter

maanden in Hotel Flamingo veel te rustig 

waren verlopen. Er waren tijdens de koudere 

maanden altijd minder gasten, zeker omdat 

zoveel dieren een winterslaap hielden. Maar 

er waren deze winter zelfs ook minder men

sen naar het restaurant gekomen.

Nu het seizoen veranderde en het weer 

warmer werd, besloot Julia er iets aan te 
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Een paar briljante  
ideeën
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‘We hebben een mooie balzaal,’ opperde 

 Makkie.

‘En we hebben een van de beste chef

koks van de stad,’ zei T. Beer. ‘Ook al is ze 

angstaanjagend.’

Julia bleef doodstil zitten. Ze kreeg op

eens een briljant idee.

‘Dat is het!’ riep 

ze uit en ze stompte 

in de lucht.

Er was iets blij

ven hangen van wat 

 Alfonso had gezegd.

‘We gaan bewij

zen dat we de beste 

chefkok van de stad hebben.’

‘Hoe dan?’ vroeg Makkie.

‘We organiseren een wedstrijd!’ zei ze. 

‘De ChefKokStrijd!’

doen. Ze vroeg T. Beer en Makkie om naar 

haar kantoor te komen, zodat ze samen 

ideeën konden bedenken.

‘Wat heeft ons hotel dat geen ander hotel 

heeft?’ vroeg Julia.

‘Een flamingolampenkap?’ zei Makkie.

‘Daar hebben we er een hoop van,’ be

aamde T. Beer.

‘En flamingobehang,’ voegde Makkie toe. 

‘En flamingolakens en flamingobadjassen, 

niet te vergeten.’

‘Ik ben gek op mijn flamingobadjas,’ zei 

T. Beer.

Julia wilde dat ze er nooit over begonnen 

was.

‘Los van de flamingo’s,’ zei ze. ‘Wat is er 

nou superbijzonderspeciaal aan ons? Iets wat 

we kunnen verkondigen, waardoor er weer 

gasten komen.’
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‘Madame Le Cochon kan inderdaad flink 

hard slaan,’ zei T. Beer, die de woede van de 

chefkok van dichtbij had meegemaakt.

‘Dat bedoel ik niet,’ zei Julia. ‘Het wordt 

een feestmaal, en we kunnen kaartjes verko

pen!’

‘Dat zou kunnen werken,’ zei T. Beer 

bedachtzaam.

Julia rende de deur uit, de hal door, het 

restaurant in en bonsde op de keukendeur.

‘Wat moet je?!’ gilde Madame Le 

Cochon. ‘Ik ben mijn knoltaartjes aan het 

bedruipen!’

‘Ik heb een geweldig idee,’ zei Julia ter

wijl ze de deur opende.

Madame Le Cochon stond klaar voor de 

aanval met een van boter druipende kwast 

in haar poot. ‘Weet je niet hoe lastig dit 

klusje is?!’ riep ze uit.

‘Luister nou even,’ zei Julia, maar een 

klein beetje bang. ‘Het is hier de laatste tijd 

nogal rustig, toch?’

Madame Le Cochon haalde haar schou

ders op. ‘Ja,’ gaf ze toe. ‘Misschien wel.’

‘En u bent een van de allerbeste chef

koks van de wereld,’ zei Julia. ‘En iedereen 

zou uw eten moeten proeven.’

De chefkok leek deze wending van het 

gesprek wel prettig te vinden.

Ze snoof. ‘Dat zou kunnen. Waarschijn

lijk de beste.’

Julia haalde even diep adem. ‘Wat zou u 

ervan denken als u in een wedstrijd tegen 

andere chefkoks zou kunnen bewijzen dat 

u inderdaad de allerbeste bent?’ vroeg ze.

‘Worden mijn maaltijden dan met die 

van anderen vergeleken?’ vroeg Madame.

‘Dat is wel de bedoeling,’ zei Julia.

‘Hoe dan?’ vroeg Madame Le Cochon. 
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‘De meeste dieren kunnen geen fruitvork 

van een saladevork onderscheiden.’

Julia wist het verschil zeker niet.

‘Dan zorg ik voor een jury met verstand 

van zaken,’ zei Julia. 

‘Dat beloof ik.’

‘En het is goed 

voor het hotel?’

‘Het zou heel erg 

goed zijn,’ zei Julia.

Madame Le 

Cochon snoof en 

sloeg met haar poot op haar werktafel. ‘Dan 

doe ik het,’ zei ze. ‘Laat me nu doorgaan 

met mijn werk.’

‘Mijn eten is onvergelijkelijk!’

‘En dat gaan we bewijzen,’ zei Julia. ‘We 

verkopen tickets zodat gasten kunnen ko

men kijken en proeven. Het wordt een 

knetterende kookwedstrijd!’

‘Voor publiek?’ vroeg Madame Le 

Cochon. ‘Nee. Ik hoef al die aandacht niet.’

‘Maar het hotel wel,’ zei Julia. ‘En dat is 

goed voor ons allemaal.’

Madame Le Cochon knorde en ging 

verder met het bedruipen van haar knol

taartjes.

‘Dus, wat denkt u ervan?’ vroeg Julia.

Madame Le Cochon bedroop de taartjes 

heen en weer op het ritme van haar boze 

geknor.

‘En wie zou deze… wedstrijd… beoor

delen?’

‘De gasten,’ zei Julia.

‘Wat weten zij er nou van,’ gromde ze. 

knal



Madame Le Cochon daagt iedereen uit om hun 

favoriete gerecht te bereiden tijdens de knette

rendste kookwedstrijd aller tijden!

Geniet van de meest verrukkelijke maaltijd
en 

van de Beestenboulevard.

Teken nu in!  

(Speciaal t
arief voor kamerreserveringen)
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