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Op zijn verjaardag krijgt Cas een grote doos.
Wat zou erin zitten?
Kijk, een konijn! Wat een verrassing!
“Dag konijn, ik noem je Ko,” zegt Cas.

Cas timmert zelf een hok voor Ko.
Geen gewoon hok, maar het mooiste
hok van de hele wereld.
“Vind jij het ook zo mooi, Ko?”
Nou, reken maar.

De volgende dag is Cas vroeg wakker. Hij rent meteen naar het hok.
“Heb je lekker geslapen in je nieuwe huis, Ko?”
Hoe kan dat nu? Zijn konijn is weg!
En Cas had net zo’n mooi hok voor hem gebouwd.
“Ko, heb je je verstopt?

Dan ziet Cas de ingang van een tunnel bij het hek.
Zou Ko die hebben gegraven? Wauw, wat knap!

Zit je onder de planken?

Of tussen de bladeren van de boom?
Of zit je achter de emmer?”

Zit je in de vuilnisbak?

