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Haas zit bij de haard. Ze leest een dik boek.
Vos zit ook bij de haard. Maar hij leest niet.
Hij zit alleen maar.
Af en toe zucht Vos diep.
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Haas kijkt op.
‘Wat is er aan de hand, Vos?
Waarom zucht jij zo?’
‘Ik verveel me’, zegt Vos sip.
‘Ik weet niet wat ik moet doen.’
‘Pak dan ook een boek’, zegt Haas.
En ze leest nog wat verder.
Vos wil best een boek lezen. Maar welk boek?
Het mag niet te dik zijn. En niet te saai.
Er moeten plaatjes in staan.
Heel veel plaatjes!
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Vos kijkt in de boekenkast.
Hij zoekt een goed boek met veel plaatjes.
Een dun boek. Een leuk boek.
Een boek dat hij nog niet kent!

Vos zoekt en kijkt en kijkt en zoekt.
Er zijn heel veel boeken.
Daar zit vast een boek bij voor Vos.
En ja hoor! Vos vindt wat!
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‘Kijk, Haas! Kijk wat ik vond!’
‘Maar dat is het kookboek!’ roept Haas uit.
Vos knikt blij.
‘Dat weet ik wel. Maar het is net wat ik wou.
Want het is niet dik en er staan plaatjes in.
Op elke bladzij één.
En het gaat over lekkere dingen.
Dus is het niet saai!’
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Haas krabt zich achter het oor.
Dan zegt ze:
‘Een kookboek moet je niet gewoon lezen.
Met een kookboek moet je iets doen.’
‘Wat dan wel?’ vraagt Vos.
‘Koken natuurlijk’, zegt Haas.
‘O’, zegt Vos.
Hij krabt zich ook achter het oor.
Nu snapt hij het.
Haas heeft een leesboek.
Want zij leest zo graag.
En hij heeft een doeboek.
Dat is handig!
Met een doeboek weet hij altijd wat te doen!
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