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Hans de Beer

Lars, de kleine ijsbeer, woont op de Noordpool. Daar 
wordt het steeds warmer.  De vriendjes van Lars trekken 

daarom met hun familie het ijs achterna, verder naar 
het noorden. Op zijn zoektocht naar nieuwe vriendjes 

stuit Lars op een grote onderzeeboot. Hier ontmoet hij 
scheepshond Norbert, maar ook twee ijsbeertjes die heel 

graag naar huis willen. Kan Lars hen helpen? 
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Voor Ans Hey

Eerder verschenen over Kleine IJsbeer:
Een ijsbeer in de tropen
Kleine IJsbeer en de bange haas
Kleine IJsbeer, waar ga je naar toe?
Kleine IJsbeer, wat is er mis?
Kleine IJsbeer, weet jij de weg?
Kleine IJsbeer, laat me niet alleen!
Kleine IJsbeer, help me vliegen
Kleine IJsbeer redt de rendieren
Kleine IJsbeer en de walvisbaai
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Moeder heeft gelijk, het is dit jaar weer uitzonderlijk warm op de pool. 
Het ijs brokkelt af en op veel plaatsen ligt al helemaal geen sneeuw meer. 
Dat heeft ook voordelen, vindt Lars: het zwemwater is lekker lauw en op 
de warme kiezels is het heerlijk zonnebaden.

Lars, de kleine ijsbeer, woont op de Noordpool, het land van sneeuw 
en ijs. Elke dag maakt hij een uitstapje in zijn witte wereld. 
“Uitkijken hè, Lars,” waarschuwt moeder IJsbeer vandaag, “het dooit 
vreselijk. Voor je het weet drijf je weg op een afgebroken ijsschots!”



Wel vindt Lars het jammer dat hij bijna altijd alleen moet spelen. Al zijn 
vriendjes zijn met hun familie het ijs achterna getrokken, verder naar het 
noorden. 
Vandaag stuit Lars op verse sporen in de sneeuw. Van wie zouden die 
zijn? Misschien is het een nieuw vriendje! denkt hij. Nieuwsgierig volgt hij 
de afdrukken. 

Maar voor een ijsbeertje blijft ronddollen in de sneeuw toch het 
allerleukste wat er is, en boven in de heuvels ligt nog genoeg. 


