‘Kijk, ik heb er één gevangen,’
zegt Bas blij, terwijl hij een piepklein
mannetje met een rood puntmutsje
op de keukentafel neerzet.
Het mannetje rent verschrikt weg
en verstopt zich achter de jampot.
‘Dat mag helemaal niet!’
roept zijn zus Jodie.
‘Je moet hem meteen
terugzetten in de tuin.’
‘Nee,’ zegt Bas.

bas vond hem in de tuin.

‘Je weet best wat er gebeurt
als je een kabouter vangt.
Dan komen zijn familieleden
hem zoeken.’
‘Ik houd hem toch,’ zegt Bas.
‘Dan gooien ze de hele tuin
overhoop.
Dan graven ze gangen door
het gras en gooien ze alle
bloempotten kapot.
Dan wordt mama heel boos, hoor!
Je mag helemaal geen
kabouters vangen.’
‘Ik verstop hem wel, dan vindt
zijn familie hem toch niet.’

zijn zus roept dat
het niet mag.

Bas pakt de bange kabouter
op en loopt naar boven.
Op zijn kamer stopt hij hem
in de oude kooi van Sasja.
Dat was zijn hamster,
maar die is doodgegaan.
‘Kijk,’ zegt hij tegen de kabouter,
‘hier heb je een lekker bedje van
stro om in te slapen.’
Hij doet het klepje dicht en
schuift de kooi onder zijn bed,
zodat niemand hem kan vinden.

hij zet hem in de kooi.

‘Mama, Bas heeft vanmiddag
een kabouter gevangen,’
zegt Jodie tijdens het eten.
‘Niet!’ roept Bas.
‘Wel waar!’
Mama kijkt Bas streng aan.
‘Is dat waar, Bas?’ vraagt ze.
‘Nee.’
‘Wel!’
‘Niet!’
‘Je weet toch dat je geen
kabouters mag vangen, Bas?’
‘Ja, mama.’
‘Dan is het goed,’ zegt mama.
Ze eten verder.

zijn zus zegt het
tegen mama.

Bas steekt zijn tong uit naar Jodie.
Jodie kijkt boos.
‘Hij liegt,’ zegt ze.
‘Jodie, nou moet je ophouden,’
zegt mama.
‘Maar hij liegt echt!’
‘Jodie, ophouden nu!’

bas steekt zijn tong uit.

Maar Jodie houdt niet op.
Ze pakt haar vork en vuurt haar
laatste stuk gehaktbal op Bas af.
Het komt midden in zijn
gezicht terecht.
De jus druipt over zijn neus.
‘Jodie, nou is het afgelopen!
Ga maar naar je kamer!’
‘Maar…’
‘Nee, niks maar, hup naar boven.’
Mama wijst met haar vinger
naar de deur.
Boos loopt Jodie de kamer uit.

ze gooit haar vlees
naar bas.

Bas schrikt.
Straks gaat ze nog naar zijn
kamer om de kabouter te halen!
‘Ik wil ook naar mijn kamer,’
zegt Bas.
Mama kijkt hem verbaasd aan.
Verder lezen?
‘Wil je geen toetje dan?’
‘Nee, ik heb een beetje
buikpijn,’
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‘Ik ga wel even slapen.’
Hij loopt snel naar boven. om de boeken met korting

te ontvangen.

bas doet net of hij
pijn in zijn buik heeft.

