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WAT EEN

BEESTEN
       BENDE!

Het begint allemaal op de dag dat Pien tegen alles  
“nee” besluit te zeggen. Dat vindt ze hartstikke leuk,  

want ze kan lekker doen wat ze zelf wil.

Totdat haar hele huis verandert in een ECHTE jungle!  
Met wilde dieren, bomen en slingerplanten… En die dieren doen  

ook allemaal precies waar ze zelf zin in hebben.
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Tekst van Susanna Isern
met illustraties van Rocio Bonilla

Voor Yuna, mijn kleine deugniet. 

Susanna Isern 

Voor Blanca, mijn lieve druktemakertje, omdat je kamer over het algemeen 
nog het meest op een gigantische jungle lijkt. 

Rocio Bonilla

Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Het begint allemaal op de dag dat Pien tegen alles “nee” 
besluit te zeggen.
“Pien, zullen we nu eventjes je tanden poetsen?”
“Pien, kom, even je haar kammen.”    
“Pien, netjes met mes en vork eten hoor!”  
 

Nee.

Nee.

Nee.



Op alles “nee” zeggen vindt ze hartstikke leuk.
Pien kan lekker doen wat ze maar wil!

“Pien, ga je je kamer opruimen?”
“Nee.”

“Pien, breng je zelf je lege bordje naar de keuken?”
“Nee.”

“Pien, kom even lekker in bad.”
“Nee.”

“Pien, trek eens schone kleren aan.”
“Nee.”



Het wordt een enorme troep. Maar Pien vindt het allemaal best. Heerlijk, die zooi!
“Pien, het is tijd om je pyjama aan te doen.”
“Nee.”
“Pien, ga eens gewoon in je bed liggen.”
“Nee.”
“Wat een beestenbende!” zegt mama als ze Pien een nachtzoen komt geven. 
Maar Pien trekt zich er niets van aan. 



En dan gebeurt het ineens...
Zomaar midden in haar kamer. Een wind zo hard als een orkaan, die in haar 
gezicht waait en haar wakker maakt. 
Maar het is geen wind. Het is een snurkende leeuw die zijn adem in haar gezicht 
blaast. Hij snurkt zo hard dat het wel donderslagen in een onweersbui lijken.
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