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Diep in het bos 
werken bevers vrolijk

 aan een dam.

Bob brengt het hout naar de dam.Bert knaagt de bomen om. Bruno bouwt met het hout 
aan de dam.



4 5

Eh ... maar waar is Bruno?

Sorry, mam. Ik was door mijn 
boek de tijd vergeten.

Ik zoek je de hele middag al.
Ik heb bijna geen tijd meer 
om takjes te zoeken voor 

   het eten !

 Jouw broers 
zijn al uren aan 

het werk !     Ha! Ik heb 
     je gevonden, 

luilak !

Eten we takjes? Bah !  
          Wat vies ! 

Vies? Iedereen houdt 
van takjes ! Je bent 

een rare bever !

Daar had zijn moeder gelijk in. 
Bruno was niet sterk. Hij kon 

geen dammen bouwen. En hij hield 
ook niet van takjes zoals zijn 

broers. Dat is toch raar?

Op een dag dacht 
Bruno daar eens 

goed over na.

En ik wil liever toch geen 
spin zijn ! Toedeloe !

Wat eet jij dan?

   Dat lijkt me vet !
Wil je mij daarmee helpen?

Goed dan.

Dan heb je een eigen 
web nodig.

Hee ! Kijk uit ! 
  Je maakt mijn 
 web bijna stuk !

 Wil je een
 spin worden?

Een spin ! 
Waarom zou ik geen 

spin kunnen zijn?

 Nu wachten we totdat er 
een vlieg in ons web vliegt en 

       dan eten we die op.

              Bah !
     Eten spinnen vliegen?

Ik ben geen 
vlieg, hoor !

Ik lust wel 
een hapje !

Takjes 
...

 Poe !
Wat een klus !

Wauwie ! 
Dit ligt lekker ! 

En nu?

 Zo, Greet ! Jij 
 hebt een grote 
vlieg gevangen !

De spin deed haar werk en na een 
tijdje was het web klaar.

Heerlijk ! 
Takjes !En zo ...

Je blijft 
een rare, 

Bruno !
Als ik geen bever ben, 
ben ik natuurlijk een 

ander dier !

Opeens wist 
Bruno het !

Een dier dat geen dammen bouwt, niet sterk 
hoeft te zijn en geen vieze takjes eet !
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Wauwie ! Dat ziet 
er gezellig uit !

Dat moet ik van 
dichtbij zien !

Beh ! Jij bent geen schaap ! 
Wat doe jij hier?

     Au ... 
 Ik ben Bruno. 

Mijn familie is bever. 
Maar ik niet !

Met hoeveel 
zijn jullie hier?

Dat weten
 we niet.

Elke keer 
als we beginnen 

te tellen, vallen we
 in slaap.

We worden beschermd 
door de hekken die onder 

stroom staan. Beh !

Aha. Dus dat was 
wat ik voelde ...

Beh ! En we mogen zoveel     
    gras eten als we willen !

Eten jullie 
gras?

Zit niet zo te mekkeren ! 
                      Beh !

                      Het is super ! 
                        We hebben een 

                       groot veld om op 
                       te spelen.

Hoe is het 
om schaap te 

zijn? Saai ...
Beh.

Ik wil een ander dier 
worden, omdat ik het 
zwarte schaap van de 

familie ben ...

Beh!
 Ik ook!

Ja! Probeer het 
maar! Beh!

Nee, 
het is : 
”beh”. Dat ziet er 

beter uit!

Heerlijk !
Beh?

Wie?

Beh !

Beeeh !
Beeh !

Beh! We hebben ook voer in 
deze bak.

Wat hebben jullie het leuk ! 
          Ik word ook schaap !

   Beh. Er is iets dat je 
nog niet weet ...

Even proberen ! 

Beh ! Blijf uit de buurt 
van de boer.

             Het is helemaal niet leuk om 
schaap te zijn !

Beh heh heh ! 
Ik waarschuwde 

je nog !

Bah!

De boer !
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Welk dier zou ik zijn? 
Een beer? Ik ben wel zo sterk 

als een beer !

Of een vogel?
Ik voel me zo vrij als 

een vogeltje !

Mijn huis!

Een haas!
Ik ben zo snel als een haas!

Meer lezen?
 Bestel 
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