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Dit is het huis waarin ik ben opgegroeid.

Het staat op de top van een heuvel in een plaatsje dat 

Castro Valley heet. Zoek maar op.

Zo zag mijn huis er echt uit.

Ik woonde er samen met mijn moeder.

4/24/18   10:05 AM

1

This is the house I grew up in.
It is on the top of a hill in a little town called 

Castro Valley. That’s a real place. You can look it 
up.

This is really what my house looked like. 
My mom and I lived there.
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Omdat we maar met z’n tweeën waren, moest ik veel 

doen in huis: ik waste af, smeerde mijn boterhammen 

voor school, kookte ons eten, deed de was, stofte af, 

stofzuigde en maakte de hokken van onze konijnen 

schoon.

(Ik wilde een hond. In plaats daarvan hadden we 

konijnen.)

De telefoon opnemen behoorde ook tot mijn taken. Ik 

vond het leuk om de telefoon op te nemen, ook al was 

het nooit voor mij.

Op een middag ging de telefoon en was het wél voor mij.

2

Since it was just the two of us, I had a lot of 
responsibilities: I did the dishes, packed my lunches, 
cooked our dinners, washed the laundry, dusted, 
vacuumed, and cleaned out our rabbits’ litter boxes. 

(I wanted a dog. We had rabbits instead.)
It was also my responsibility to answer the 

phone. I liked answering the phone, even though it 
was never for me. 

One afternoon the phone rang, and it was for me.
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Dit is mijn moeder.

Dit ben ik.
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Het was de koningin van Engeland.

‘Hallo?’ zei ik.

‘Halleu,’ zei ze heel netjes. ‘Kan ik Mac misschien 

spreken?’

‘Daar spreekt u mee,’ zei ik.

‘Mac, je spreekt met de koningin van Engeland. Ik wil je 

vragen iets voor me te doen.’

‘Oké,’ zei ik.

Als iemand je vraagt of je iets voor haar wilt doen, is het 

slim om eerst te vragen waar het om gaat voordat je oké 

zegt.

Alleen had ik nooit eerder een koningin aan de telefoon 

gehad.

En dus zei ik oké.

3

It was the Queen of England.

“Hello?” I said.
“Hullo,” she said. “Can I speak to Mac?”
“Speaking,” I said.
“Mac, this is the Queen of England,” she said. “I 

would like to ask you for a favor.”
“OK,” I said.
Whenever somebody asks you for a favor, it is 

a good idea to ask them what the favor is before 
you say OK.

But I had never talked to a queen before.
So I said OK.

1_Mac_Text_US.CC2018.indd   11 4/24/18   10:05 AM

BW Agent B  proef def.indd   11 19-02-19   10:43



12

‘Geweldig,’ zei de koningin. ‘Ik zal je een geheim vertellen. 

Gisteravond heeft iemand de kroonjuwelen gestolen!’

‘Nee!’ zei ik.

‘Ja!’ zei de koningin. ‘En dit is wat ik je wil vragen: om 

de verdwenen schat op te sporen en bij me terug te 

brengen.’

‘Wauw!’ zei ik.

‘Ja!’ zei de koningin.

Dit was allemaal erg spannend.

Alleen had ik wel een vraag.

‘Ik heb een vraag,’ zei ik.

‘Ik hoop dat het een korte vraag is,’ zei de koningin.

‘Waarom ik?’ vroeg ik.

4

“Wonderful,” said the Queen. “I will tell you a 
secret. Last night, somebody stole the Crown Jewels!”

“No!” I said.
“Yes!” said the Queen. “This is the favor: You shall 

find the missing treasure and bring it back to me.”
“Wow!” I said.
“Yes!” said the Queen.
This was very exciting.
But I had a question.
“I have a question,” I said.
“I hope it is a quick question,” said the Queen.
“Why me?”

1_Mac_Text_US.CC2018.indd   12 4/24/18   10:05 AM

hoe ik me de 
   kroonjuwelen

    voorstelde

(niet juist)

BW Agent B  proef def.indd   12 19-02-19   10:43



13

De koningin van Engeland zuchtte. ‘Dat is een domme 

vraag.’

‘Volgens mijn juf bestaan er geen domme vragen.’

De koningin van Engeland fronste. (Ik wíst dat ze fronste, 

zelfs door de telefoon heen.)

5

The Queen of England sighed. “That is a stupid 
question.”

“My teacher says there is no such thing as stupid 
questions.”

The Queen of England frowned. (I could tell she 
was frowning, even over the phone.) 
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‘Dat is gewoon iets wat juffen in Amerika zeggen. Maar ik 

ben geen juf in Amerika. Ik ben een koningin in Engeland.’

‘O,’ zei ik. ‘Oké. Maar dan nog. Waarom ik? Ik ben nog 

maar een kind, en ik woon niet eens in Engeland.’

Castro Valley ligt in Californië, in Amerika. Als je het hebt 

opgezocht, wist je dat al.

‘Mac,’ zei de koningin. ‘Jij bent de slimste van je klas. Voor 

elk vak haal je negens en tienen, behalve dan voor netjes 

schrijven.’

‘Eh… daar werk ik nog aan,’ zei ik.

6

“That is just something teachers say in America. 
But I am not a teacher from America. I am a queen, 
from England.”

“Oh,” I said. “OK. But still. Why me? I am just a 
kid, and I don’t even live in England.”

Castro Valley is in California. You’d know that if 
you looked it up.

“Mac,” said the Queen. “You are the smartest kid 
in your class. You have straight As in every subject, 
except handwriting.”

“I’m working on that,” I said.
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‘Dat is dan afgesproken. Je neemt de volgende vlucht 

naar Londen.’

‘Maar morgen moet ik naar school.’

‘Ik schrijf wel een briefje,’ zei de koningin.

‘Maar mijn moeder wordt vast ongerust,’ zei ik.

‘Dan schrijf ik nog een briefje,’ zei de koningin. ‘Tot ziens.’

Ze hing op.

Er werd op de voordeur geklopt.

Toen ik opendeed, was er niemand.

Op de deurmat lag wel een envelop.

7

“Then it’s settled. You shall take the next flight to 
London.”

“But tomorrow is a school day.”
“I shall write a note,” said the Queen. 
“But my mom will be worried about me,” I said.
“I shall write another note,” said the Queen. 

“Good-bye.”
She hung up.
There was a knock at the front door.
When I opened it, nobody was there. 
But an envelope lay on our welcome mat.
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Ik maakte de envelop open, want ik was Mac Barnett.

(Dat ben ik nog steeds.)

In de envelop zaten een vliegticket en een stapel vrolijk 

gekleurde Engelse bankbiljetten.

Het leek een heleboel geld. Zeker weten deed ik het niet, 

omdat ik niet Engels was.

(Dat ben ik nog steeds niet.)

Ik ging naar boven en pakte mijn tas.

Als een echte spion nam ik niet veel mee.

Ik legde wat spullen op mijn bed.

8

I opened it, because I was Mac Barnett.
(I still am.)
Inside the envelope was a plane ticket and a 

stack of colorful British money.

It seemed like a lot of money. I couldn’t tell for 
sure, because I wasn’t British. 

(I’m still not.) 
I went upstairs and packed.
Like a good spy, I packed light.
I laid out some things on my bed. 
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9

    My Game Boy.
Three books.
A toothbrush.
A hat.
A shirt.
A jacket.

Mijn gameboy.

Drie boeken.

Een tandenborstel.

Een pet.

Een T-shirt.

Een jack.

4/24/18   10:05 AM
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And:

Really, they were my only blue jeans. 
My mom bought me one pair at the beginning of 

every school year. Most kids in my school had many 
pairs of jeans, but my mom didn’t like it when I told 
her that. 

“Just be glad you have any jeans,” she would 
say. “In Russia, jeans are banned.”

“Banned?”
“Against the law.”
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