Een prentenboek om vrolijk van te worden!

Marcus Pfister

Marcus Pfister

De raven vervelen zich suf op hun tak in het bos. Er gebeurt nooit wat.
Tot een bonte paradijsvogel in hun midden belandt.
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De raven zitten zich suf te vervelen op hun tak.
“Hier gebeurt ook nooit wat,” krast er eentje.
“Er zal hier ook nooit wat gebeuren,” krast een ander.
“We gaan nog eens dood van verveling,” bromt de derde.
En zo zitten ze daar samen te wachten
tot het middag wordt...
tot het avond wordt...
tot er eentje van zijn tak valt...
tot...

“Pas oooop!!!” roept een van de raven.
Vrrroeoeoeoeoemmm.
Rakelings suist er een kakelbont iets voorbij.
Verbaasd loeren de raven naar beneden. Daar is iets aan de hand.
“Wat was dát?” krast er eentje.
“Geen idee! Iets roods,” zegt nummer twee.
“Echt niet! Het was geel,” weet nummer drie.
“Nietes. Het was groen. Dat zag ik toch zelf,” krast de vierde.

De raven fladderen naar beneden en gaan om het kleurige ding heen staan.
“Ongelooflijk! Rood, geel én groen,” krast nummer een.
“Dat is geen raaf. Die hoort hier niet,” krast de tweede.
“Maar een snavel heeft hij wel,” zegt nummer drie.
De raven staren naar het vreemde, levenloze ding.
“Nou, vliegen was in elk geval niet zijn sterkste kant,”
schampert een stokoude raaf.
“Maar wat ís het dan?” vraagt een jong opnieuw.
“Wat het ook was, het wordt niks meer,”
zegt nummer drie.

“Gefopt! Gefopt!” krijst de bonte vogel. Als een pijl uit
de boog schiet hij de lucht in en fladdert wild in het rond.
“Kom op zwartrokken, we gaan een feestje bouwen!”
De raven staren hem stomverbaasd aan.
“Volgens mij heeft hij honger,” zegt nummer een.
“Nee joh, hij heeft dorst!” roept nummer twee.
“Welnee, die heeft al meer dan genoeg gedronken,”
mompelt nummer drie.

