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Hans de Beer

Teckel Teun vindt zichzelf veel te klein. Alles is hoog,
hij ziet niets en hij kan nergens bij. Dromerig kijkt hij
naar de mooie landschappen op de tv-schermen in een
etalage. Zoiets zou hij wel eens in het echt willen zien!
Als Teun hoort dat hij daarvoor naar de grote brug bij de
rivier moet, is dat het begin van een spannende tocht.
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De Vier Windstreken

In de grote stad woont een heel kleine teckel. Teun heet hij, en over
twee maanden wordt hij al een. Teun heeft lieve baasjes en een
mooie zachte mand.
Eigenlijk heeft Teun maar één probleem, maar wel een groot
probleem: hij vindt zichzelf veel te klein. Alles is hoog, hij ziet niets
en hij kan nergens bij.

Gelukkig heeft klein zijn niet alleen nadelen. Teun past makkelijk door
het kattenluik dat zijn baasje in de keukendeur heeft gemaakt.
Bovendien heeft Teun al heel jong geleerd hoe je keurig netjes met
groen licht kan oversteken. Daarom mag hij zo vaak hij wil naar het
park om de hoek. Helemaal alleen!

Natuurlijk gaat Teun, net als alle honden, graag naar het park.
Maar daar heeft hij hetzelfde probleem als thuis. Alles is hoog,
hij kan nergens bij. Hij ziet altijd alles van onderen: nooit eens
een mooi uitzicht.
Teun voelt zich steeds kleiner.

