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Het marmotje Bruno wordt vriendjes 

met een prachtige paardenbloem. 

Ze hebben het heel leuk samen, tot 

de paardenbloem op een dag vraagt: 

“Vertrouw je mij?” Bruno’s vertrouwen 

wordt wel op de proef gesteld...
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Een heleboel dieren 
slapen in de winter.  
Ze slapen lang en diep. 
Dat noemen we de 
winterslaap. 



Als de lente komt, worden ze wakker. 
Het marmotje Bruno voelt zich lekker 
uitgerust. Na die lange winterslaap heeft 
hij zin om de wereld te verkennen. 



Hij rent en speelt tot hij niet meer kan.  
Dan zoekt hij een lekker zacht plekje in het 
gras en gaat liggen om een dutje te doen. 

Als hij een poosje later zijn oogjes weer 
opendoet, ziet hij...



... een prachtige, 
gele bloem! Het is 
een paardenbloem.
“Hallo,” zegt Bruno. 

“Hallo,” 
zegt de 
paardenbloem 
vrolijk terug. 
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