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Wakker worden, 		
Kleine Zevenslaper!
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Een Vier Windstreken Prentenboek

Wakker worden, Kleine Zevenslaper!

Een vertederend prentenboek voor kleine slaapkoppen.

SCHOENE • BOHLMANN

Het is eindelijk lente en de zevenslapers ontwaken uit hun
winterslaap. Iedereen, behalve Kleine Zevenslaper, die in de
herfst veel te laat is gaan slapen. Alle dieren proberen hem op
hun eigen manier te wekken, maar dat is nog niet zo makkelijk...
Word nou wakker, Kleine Zevenslaper!
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Het is lente. Zeven maanden lang hebben de zevenslapers winterslaap gehouden. Nu schijnt
de zon hun hol binnen en verwarmt hun velletjes. De ene na de andere zevenslaper opent zijn
oogjes, geeuwt en rekt en strekt zich. Al snel zijn ze allemaal wakker. Allemaal, behalve eentje.

Het is Kleine Zevenslaper, die in de herfst
veeeel te laat is gaan slapen.

“Wakker worden, lieverd!” probeert zijn moeder hem te wekken. “Kom, naar buiten, het is lente!”
Maar Kleine Zevenslaper slaapt gewoon door. Hij maakt zachte smakgeluidjes en kruipt nog
dieper onder zijn dekentje.

Hij droomt over alle fantastische dingen die je alleen in dromen kunt doen: over wolken springen,
op de maan wandelen, een bad nemen in een taart...

