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Boek
Andy
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HOOFDST U K 1

DE BOOMHUT VAN 13 
VERDIEPINGEN

Hoi, ik heet Andy.



Potlood

Terry
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Dit is mijn vriend Terry.



BOOMHUT
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We wonen in een boom.
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Maar als ik zeg ‘boom’, dan bedoel ik boomhut. 
En als ik zeg ‘boomhut’, dan bedoel ik geen  
oud gammel hutje – dan bedoel ik een boomhut  
met 13 verdiepingen!
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Dus waar wacht je nog op?
Kom maar naar boven!



Uitkijkdek Reuzenkatap
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Terry! Dat was mijn hoofd!

Oooeps, sorry!
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We hebben een bowlingbaan,



Hoor ik daar  
iemand? 
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een doorzichtig zwembad,



Kijk uit, Terry!  
Achter je! Stil!  

Ik ben de haaien  
aan het voeren!
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een aquarium vol met mensenetende haaien,



Andy, vo
lgens mij

  

is dat g
een liaan

.
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slingerlianen,



STERKE
  

MAN

Ik verveel

Dat meen je niet.

Wel.

 me.
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een speelkamer,



GEVAAR

Ik heb net ontdekt hoe je 
reuzenbananen kunt maken.

Omdat reuzenbananen 
geinig zijn.

Waarom?
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een geheim ondergronds laboratorium,



20

een limonadefontein,



DAAR!!
EEN SPRUITJE!!

VERDAMP!!

JEEJ!
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een groenteverdamper,



Hoe zet je  
dat stomme  
ding uit?

Ik zit nog  lang niet vol.
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en een marshmallowmachine, die achter je aan 
rijdt en automatisch marshmallows in je mond 
schiet wanneer je honger hebt.



Zo  
lekker!
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De boomhut is niet alleen de plek waar we wonen.  
We bedenken er ook onze boeken. Ik schrijf de tekst 
en Terry maakt de tekeningen.



De kat
  

op de 
 

mat

Gewoon  voor   de   gek
Gewoon  
klierig

Gewoon  
stom

Gewoon  raar! Gewoon  smerig

Gewoon  
Macbeth

Gewoon  
schokkend Het  

slechte 
boek

Welke 
BILLOSAURUS

 
is dat?

Welk 

LICHA
AMS-

DEEL 
is dat?

Het
ERG  slechte boek

 De koe  die
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Zoals je ziet zijn we daar  
al een tijdje mee bezig.
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HO OF DS T U K  2

DE VLIEGENDE KAT

Net als bijna al onze lezers vraag jij je 
waarschijnlijk af waar wij de ideeën voor onze 
boeken vandaan halen. Nou, soms verzinnen we 
ze gewoon. Maar af en toe zijn ze gebaseerd op  
iets dat werkelijk is gebeurd. Zoals in dit boek.



Loop me niet te  
pesten, pinguïns. 
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Het begon allemaal op die morgen dat ik 
opstond en naar beneden ging voor het ontbijt.
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Terry was al in de keuken. Hij schilderde een 
kat. En als ik zeg ‘hij schilderde een kat’, dan 
bedoel ik niet dat hij een schilderij van een kat 
aan het maken was. Hij schilderde echt een kat! 
Lichtgeel! 

‘Misschien een stomme vraag, Terry,’ zei ik, 
‘maar waarom ben je die kat lichtgeel aan het 
schilderen?’

‘Ik verander hem in een kanarie’, zei hij.



Boven

Beneden

Wolk
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Ik begon Terry uit te leggen dat je een kat niet 
in een kanarie kunt veranderen door haar lichtgeel  
te schilderen, maar hij zei alleen maar: ‘Jawel, 
hoor. Kijk maar!’ en droeg de druipende kat  
naar de rand van het dek. 

Ik riep: ‘Nee!’ maar Terry hield de kat al in de 
lucht… en liet haar vallen.



Waaa!

Geel
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Ik had me geen zorgen hoeven te maken. De kat 
viel niet. Er plopten twee kleine vleugeltjes uit haar 
rug en daarna �oot ze even en vloog ervandoor.  

‘Zie je wel?’ zei Terry triomfantelijk.  
‘Ik zei het toch?’



DE DAG DAT TERRY DE KAT  
IN EEN KANARIE VERANDERDE

Boomhut

Marshmallow

Ik zei toch dat  
ze een kanarie  
wilde worden.

Vliegend paard

De route van de  
vliegende kat.

Dom vogeltje

Ik kan 
op dit 

stippellijntje 
staan.
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Marshmallow

Mama, ik zie  
een vliegende  

kat.

Vliegende kat/
kanarie

Niet van die 
gekke dingen 
zeggen,Mimi.

Verbaasd 
vogeltje

Wonderbaarlijk!

Jockeyaapje
Roze 

flamingo

Is het 
een kat?

Is het een  
kanarie?

Is het een katnarie?

Ik weet niet wat het is. 
Ik zie niks door al die 

tekstballonnetjes.

Ik ben gek 
op katnaries.

Ik ben 
gek op 
mijn 
nieuwe 
kapsel.
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