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Lisa ligt te slapen.
‘Hé, pssst!,’ fluistert Snuf,
‘kun jij ook niet slapen?’
Lisa hoort niets.

‘HÉ, PSSST!!!’

Nu is Lisa ook wakker.
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‘Laten we naar beneden gaan,’
zegt Lisa, ‘lekker spelen!’
‘Maar doe voorzichtig op de trap.’

Oh Jéé, Snuf struikelt.

BOINK BOINK BOINK...
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BAM!!!

‘AU, AU, AU!’
roept Snuf.
‘SSSHT, stil maar, hier heb je een
kusje,’ zegt Lisa.

‘Nu zachtjes doen, anders
worden papa en mama wakker,’
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Het is nog donker in de kamer.
Snuf klimt omhoog
en doet de lamp aan.

Lisa klimt in de stoel
en doet de andere lamp aan.

‘Zo, nu kunnen we lekker
spelen!’
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Daar staat de mooie gele
vrachtwagen. Lisa roept:
‘Klim er maar in Snuf,
dan stuur ik.’

VROEM VROEM VROEM...
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Als ze uitgespeeld zijn,
zien ze de trein staan.

‘Nu gaan we met de trein.
Ga maar in de wagon
zitten Snuf. Dan ben ik
de machinist,’ zegt Lisa.

‘Tsjoeke Tsjoeke TOET TOET!
Wat gaan we hard!!’
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‘Ik wil ook nog in
het reuzenrad,
roept Lisa.’

‘Ik ook! Ik ook!,’ roept Snuf.

Ze gaan net zo lang rond tot de
batterijen op zijn.
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‘Ik krijg een beetje honger
van al dat spelen,’ zegt Snuf.
‘Waar staan de koekjes?’
‘Daar,’ wijst Lisa,
‘heel erg hoog.’

Snuf probeert te springen,
maar de kast is veel te hoog.

‘Hmm, denken, denken,’ zegt
Snuf. ‘Weet je wat?’
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‘We bouwen een hele hoge toren,
dan kunnen we bij de koekjes.’

Voorzichtig klimt Snuf
omhoog. Zo hoog durft
Lisa niet.

Pas op Snuf, straks val je!

Heel voorzichtig klimt
Snuf steeds hoger.
De toren wiebelt.
Voorzichtig!
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Snuf doet de kast open.
Wiebel, wiebel...

Snuf pakt de koekjes.
Oh nee! Ze zijn veel te zwaar voor
de toren van Snuf
en Lisa.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
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Met een daverende knal vallen
Snuf, de blokken en
de koekjes op de grond.

‘Goed gedaan!’ roept Lisa.

‘Lekker koekjes eten!’
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Als alle koekjes op zijn,
wrijven ze over hun
buikje.

‘Gááp,’ doet Snuf.

‘Gááp,’ doet Lisa.

Nu zijn ze wel moe.
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Maar er is nog overal troep.
Dat vinden papa en mama niet leuk.

Lisa is al begonnen
met opruimen. Maar
Snuf wil niet helpen.

Veel te moe. ‘Kom we gaan
weer naar boven’.
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‘Nog wel een verhaaltje voor het
slapen gaan,’ zegt Snuf.

Lisa pakt het lievelingsboek
van Snuf en leest voor.

‘Nog eens?’, vraagt Snuf.
‘Nou vooruit, maar dit is de
laatste keer.’
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Dan klimmen ze in bed. En na twee
lange gapen, slapen Snuf
en Lisa als roosjes.

Slaap lekker!
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Print en bindwerk: IMpact

Speelgoed van de volgende fabrikanten figureert in dit boek:
Tonka, www.hasbro.nl
Lego, www.lego.nl
Little People, www.fisher-price.com/nl
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Fotoverhaal met je lievelingsknuffel!

Samen met je lievelingsknuffel speel jij de
hoofdrol in dit verhaal. Je kunt jezelf op bijna
alle pagina’s terug vinden in de plaatjes.

Cadeautip
Wil je iemand anders ook zo’n leuk boek cadeau doen? 
Dat kan! De cadeaubon is hier heel geschikt voor. Je kunt 
kiezen of je hem zelf wilt geven of wilt laten opsturen. Kijk 
op www.ikkeda.nl of stuur een mail naar info@ikkeda.nl
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