Eefie Eekhoorn kijkt vanuit de
grote holle boom naar buiten.
‘Ik ga niet slapen,’ bromt hij boos.
‘Ik ga níet slapen en zéker niet
de héle winter.’
Driftig stampt hij met zijn
voetje op de grond.
Een grote traan rolt over zijn
wang en valt op zijn pyjama.
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traan

Mama Eekhoorn legt kleine
Eefie voorzichtig in zijn bedje.
‘Je hoeft ook niet de hele winter te slapen,’
zegt ze zachtjes,
‘maar je moet wel even rusten.
Alle eekhoorns rusten uit in de winter.
Het is veel te koud voor ons buiten.’
Onder de dekens is het lekker
warm en al snel valt Eefie in slaap.
Buiten vallen de eerste sneeuwvlokken.
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raam

Opeens schrikt Eefie wakker.
Wat is dat, wat hoort hij nou?
Vlug springt hij uit zijn bedje
en hij rent naar buiten.
Pats! Een dikke sneeuwbal
raakt hem midden op zijn buik.
Een andere sneeuwbal vliegt
rakelings langs zijn oren.
Nog net ziet Eefie Eekhoorn hoe
Dikkie Das wegduikt achter een boom.
Als Dikkie weer tevoorschijn komt,
giert hij van het lachen
en laat zich languit in de sneeuw vallen.

b

buik

‘Je lag toch niet te slapen hè, suffie?’
roept Dikkie Das hem toe.
‘Kom mee! Dan gaan we
lekker buiten spelen.
Klim maar op mijn slee.
Dan trek ik je naar de grote bosvijver.’
Wat is het prachtig in het bos.
Het is heel stil en overal ligt sneeuw.
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laars

Bij de grote bosvijver is het schitterend.
Het zonnetje schijnt.
Het water is bevroren en ijspegels
twinkelen aan de takken.
Zitta Zwaan en Eddy Eend
schaatsen samen op het ijs.
Bella Beer danst er vrolijk tussendoor.
En Harry Hert kijkt vanaf de
kant tevreden toe.
Kleine Eefie Eekhoorn zit stilletjes
op de slee van Dikkie Das.
Hij kijkt zijn ogen uit.
‘Dit moeten mijn mama en papa zien,’
zegt hij tegen zijn vriendje.
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zwaan

Eefie rent terug naar de grote, holle boom.
Daar liggen mama en papa Eekhoorn
lekker te slapen.
‘Mama! Papa! Wakker worden!’
roept Eefie enthousiast.
Hij springt op bed, trekt aan de dekens en
kriebelt aan de neus van mama Eekhoorn.
Maar wat hij ook probeert…
mama en papa Eekhoorn zijn
niet van plan om op te staan.
‘Alle eekhoorns rusten uit in de winter,’
fluistert mama zachtjes.
‘Het is veel te koud voor ons buiten,’
bromt papa.
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neus

Teleurgesteld gaat Eefie weer naar buiten.
Zijn pootjes zakken diep weg in de sneeuw.
Opeens hoort hij iets raars.
‘Help, help me toch!’
roept een stemmetje benauwd.
Achter de grote, holle boom is
Wit Konijn door het ijs gezakt.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
Zo snel zijn pootjes hem kunnen dragen,
rent Eefie naar het wak. of word lid van de Borre Leesclub
Wit Konijn ligt wild in het
om de boeken met korting
koude water te spartelen.
te ontvangen.
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