AVI-E3
Pip en Peer
Feest met Pip en Peer
Pas op voor Pip en Peer!
Pip en Peer. Bles moet blijven
♦
Er zijn nog veel meer leuke boeken
in de serie Leren lezen met Kluitman.
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl

2 022
DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

Avontuur | Eenhoorns

Nur 287/IPP062101
Bisac JUV043000 / JUV002270
© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.
© MMXXI Tekst: Anke Werker
© MMXXI Illustraties: Daniëlle Schothorst
Omslagontwerp: Petra Gerritsen
Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie
in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.
kluitman.nl

Anke Werker & Daniëlle Schothorst

Als ik post krijg, staat er E.E.N. Hoorn.

E.E.N. Hoorn
Welkom in mijn boek.
Ik ben Ezra Eef Nour Hoorn.
Eef is de naam van mama.
En Nour is de naam van papa.
Maar zeg maar Ezra, want dat is míjn naam.

Dat is leuk, want ik ♥ eenhoorns.

Maar vertel het niet verder, hoor.
Dan lachen ze om me.
Mijn broer Lasse lacht me uit.
Hij vindt eenhoorns tuttig.
Papa vindt eenhoorns te zoet.
Maar wat mama zegt, is het ergst.
Zij zegt: ‘Eenhoorns?
Die bestaan niet.’
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Wolven en eenhoorns
Kijk, dit zijn ze dan.

Dit ben ik.

Mama is dokter.

Ik ben dol op veel dingen.

Papa maakt kleren.

Ik hou van ballet en van judo.

En Lasse is elf.

Ik hou van zoet en van zout.
Van zwart en van wit.
Van wolven en van eenhoorns.

En hier is mijn vriendin Lara.
Zij zegt vaak dat ik moet kiezen.
‘Wat vind je het lekkerst?’ vraagt ze dan.
Wat zeg je, of hij kan vliegen?

‘Snoep of soep?’

Nee joh, hij is geen elfje!

Of: ‘Wat wil je doen?

Hij is elf jaar.

Kleuren of klimmen?’

Hij houdt van harde muziek.

Maar ik kan niet kiezen.

Nee, hij is zeker geen elfje.

En ik wil ook niet kiezen!

8

9

Eenhoorns bestaan niet

Dus reed mama naar de opvang.
Er zijn daar veel dieren.

Er liep een muis door ons huis.

Honden, katten, en nog meer.

Papa schrok.

Ik mocht mee.

Hij sprong op een kruk.

We gingen een kat kiezen.
In de auto vroeg ik:
‘Mag ik ook een eenhoorn?
Als we daar toch zijn.’
Mama keek me via de spiegel aan.
‘Nee zeg,’ zei ze.
‘Stel je voor.
Zo’n dier met een hoorn.’
‘Geiten hebben toch ook hoorns?’ vroeg ik.
‘En koeien.

Mama ving de muis.

En wat dacht je van neushoorns?

Heel handig, want zo is ze.

Wat is er dan mis met eenhoorns?’

‘Als ik jou toch niet had,’ zei papa.
Hij keek haar verliefd aan.
JAKKIE!
‘We moeten een kat,’ zei mama.
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En toen zei ze het.

Ems

‘Eenhoorns bestaan niet, Ezra.’
Ik keek naar haar.
Ik zag alleen haar blonde haar.

Zie je deze kist?

En haar sjaal met ruitjes.

Hierin bewaar ik mijn schat.

Die heeft papa voor haar gemaakt.

Dit is GIGA geheim.

In de spiegel zag ik haar ogen.

Niemand mag het zien.

Ze keken niet naar mij.

Goed dan.

Ze keken naar het stoplicht.

Als je het niet verder vertelt, mag jij het zien.

‘Het spijt me voor je,’ zei ze.

Beloof je dat?

‘Maar er komt alleen een kat.’

Zie hier: mijn eenhoorns!

Ik heb een knuffel en een pen.
En een boek, een puzzel en een zakdoek.
Ik heb dus best veel.
Ik koop het zelf, van mijn zakgeld.
Dan spaar ik tot het genoeg is.
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