


Er ligt een reus op straat. 
Een grote, dikke reus. 
Zijn buik lijkt wel een bolle berg.

De reus ligt dwars over de weg. 
Zijn hoofd ligt op de stoep en 
het lijf op straat.
De lange benen van de reus hangen 
in de voortuin van buurvrouw Bloem. 
Tussen de rozen en de tulpen.
Niemand kan er meer langs. 



Auto’s blijven staan en fietsers stappen af. 
De bakker bakt geen brood, de slager 
snijdt geen vlees en de kapper heeft zelfs 
de deur van zijn kapsalon niet geopend. 
Nieuwsgierig komen de mensen dichterbij. 
Maar de reus beweegt niet. 
Zijn ogen zijn dicht. 
Zou hij slapen? 



Prrrrrrrrrrrrrrrt, 
klinkt er ineens een schelle fluit. 
Agent Herrie is in aantocht. 
‘Geen paniek. 
Niets aan de hand!’ roept hij, terwijl hij 
zich een weg baant door de menigte. 
Prrrrrrrrrrrrrrrt! 
Maar als agent Herrie ziet wie er op 
straat ligt, valt hij pardoes om van schrik.
Op dat moment opent de reus zijn ogen. 
De mensen deinzen achteruit.
‘Oooooh,’ roepen ze, als de reus 
rechtop gaat zitten.
‘Au, au. Mijn hoofd doet pijn,’ 
kermt de reus en hij wrijft over 
een dikke bult op zijn hoofd. 
‘G-g-geen p-p-paniek,’ stamelt agent 
Herrie, terwijl hij weer overeind krabbelt.
‘Dit is werk voor burgemeester Welkom.’



Burgemeester Welkom stapt 
voorzichtig op de reus af. 
‘W-w-wat is er gebeurd?’ bibbert hij. 
De reus vertelt: ‘Zoals iedere nacht speelde 
ik samen met mijn vrienden in de straten. 
We deden verstoppertje. 
Mijn ene reuzegrote vriend stond 
naast een huis en de ander lag languit 
achter een heg. 
Ik wilde me ook ergens verstoppen, maar 
toen stootte ik mijn hoofd aan de dakgoot. 
Nu doet het heel erg zeer. 
Ik zie zelfs sterretjes. 
O,’ huilt de reus, ‘ik wil naar huis, 
naar Reuzenland. 
Kunnen jullie me alsjeblieft helpen?’
 
‘Ik weet het al,’ zegt de burgemeester. 
‘Dit is werk voor dokter Beter.’ 



Dokter Beter is niet bang. 
Hij onderzoekt de reus. 
‘Kijk eens naar dit lichtje.’ 
Hij zwaait met een lamp voor het 
gezicht van de reus heen en weer. 
Met zijn grote, ronde ogen volgt de 
reus het lichtje, maar ineens draaien 
zijn ogen kriskras alle kanten op. 
‘Hou op! Ik zie steeds meer sterretjes.’
En met een dreun valt hij weer languit 
op straat.



‘De reus heeft een hersenschudding,’ 
weet dokter Beter. 
‘Hij moet een weekje rust houden.’ 
‘Maar hier kan hij niet blijven liggen,’ 
zegt de burgemeester beslist. 
‘Die reus verspert de weg. 
We móéten een oplossing vinden. 
Dit is werk voor vijf sterke mannen.’



Eén sterke man staat bij het linkerbeen 
van de reus. 
Een andere sterke man bij het rechterbeen. 
De derde buigt zich over de linkerarm en 
de vierde wil aan de rechterarm sjorren. 
De vijfde sterke man loopt naar het grote, 
zware hoofd. 

‘Een, twee, drie,’ tellen de sterke mannen. 
Ze proberen de reus op te tillen, 
maar het lukt niet. 
‘Een, twee, drie,’ tellen ze weer. 
De reus verschuift geen centimeter. 
‘Het is een ramp,’ roept burgemeester 
Welkom wanhopig. 
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