


Pieke loopt door de bibliotheek. 
Ze zoekt een boek voor 
haar broertje. 
De kasten zien er leeg uit. 
Het lijkt of er minder boeken 
staan dan normaal. 
Pieke haalt een boek over 
vrachtwagens van de plank, 
want haar broertje houdt van 
alles op wielen. 
Ze bladert het boek door. 



Dan hoort Pieke iets knagen. 
Zijn er muizen in de bieb? 
Het geluid komt achter 
de boeken vandaan. 
Pieke tilt een paar 
boeken uit de kast. 
Het geknaag wordt 
steeds harder. 
Heel voorzichtig schuift ze 
een aantal boeken opzij. 



In een donker hoekje van de 
kast zit een pluizig dier aan 
een boek te knabbelen! 
Als Pieke beter kijkt, ziet 
ze dat het geen muis is. 
Zijn vacht is knalblauw en 
staat alle kanten op. 
Het beestje lijkt op een 
ontplofte bol wol.



‘Eh... hallo,’ zegt Pieke. 
‘Wat doe jij daar?’
Het monstertje waggelt met 
zijn dikke lijfje naar Pieke toe.
‘Ik eet.’
Hij buigt naar voren en neemt 
een grote hap uit een boek.
‘Je eet toch geen boeken op!’ 
roept Pieke geschrokken.



Het monstertje glimlacht naar Pieke. 
Aan zijn vlijmscherpe tandjes kleeft 
een stukje papier. 
‘Ik moet wel.
Ik ben een biebmonster en 
biebmonsters leven van papier.
Ik heet trouwens Eddie,’ zegt hij.
Eddie is iets groter dan Piekes hand. 
Zijn buik is zo dik als een 
opgeblazen ballon.



‘Maar waarom eet je dan geen 
kranten?’ vraagt Pieke.
‘Die worden toch steeds 
weggegooid.’
‘Die smaken naar gebakken 
uien, bah!’ antwoordt Eddie.
‘Of kartonnen dozen?’
‘Net taaie biefstuk, niet te eten,’ 
bromt Eddie.
Hij houdt een boek omhoog. 
‘Maar dit moet je proeven!’
Op de omslag staan drie 
lachende varkentjes.
‘Dit smaakt naar krokant 
gebakken schnitzel!’
Eddie neemt een grote hap. 
Zijn kleine zwarte oogjes stralen.
‘Heerlijk,’ smakt hij met volle mond.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


