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uil wil op reis.
zijn tas staat al klaar.
waar gaat uil heen?
dat weet hij niet.
hoelang blijft hij weg? 
dat weet hij ook nog niet.
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‘kom, uil! kom bij ons.
er is taart en sap’, zegt haas.

taart! daar heeft uil wel zin in.
‘eet taart met ons nu het nog kan.
want straks ben je weg, op reis’, zegt haas.
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vos geeft uil een bord met taart.
hij neemt zelf ook een stuk.
dan vraagt hij:

‘en? waar gaat de reis heen? 
wil je naar zee?’
‘o nee!’ roept uil uit,  
‘niet naar zee!’

er valt een hap taart uit zijn bek.
zo erg schrok hij.

‘wat is er mis met de zee?’ 
vraagt haas.
‘hou je niet van zon en zand?’
‘van zon en zand wel’, zegt uil.
‘maar de zee zelf is zo eng!
te groot en te diep.’
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‘je hoeft er niet in’, zegt vos.
‘het strand is ook fijn.
je graaft een kuil.
je maakt een berg.
je zit in de zon en eet ijs.’

uil schudt zijn kop.
‘nee, nee, nee’, zucht hij.
‘stel je voor dat er een golf komt.
een golf zo hoog als mijn boom.
en die golf neemt mij mee, de zee in!
weg van het strand!
hoe loopt dat af, denk je?’
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vos krabt op zijn kop.
hij stelt het zich voor:
hoe hij zelf op het strand zit…
in de zon en met ijs…
en net als hij een lik neemt… PLETS!

daar gaat het ijs! weg in de zee!
brrr!

‘het is waar, de zee is eng’, geeft vos toe.
‘ik ga er niet heen’, zegt uil.
‘en dat staat vast!’
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‘ik heb wat voor jou’, zegt haas.
uil kijkt blij.
krijgt hij nog meer taart?
nee! haas geeft hem een boek.

‘voor als je niets te doen hebt  
op reis’, zegt ze.

uil kijkt naar de kaft.
hij leest wat er staat:
‘reis… om de…’
en dan komt er een woord dat te lang 
is.
‘we-reld’, helpt haas.

nu leest uil het ook.
‘reis om de wereld in…
hier staat een acht met een nul!’
‘dat is tachtig’, weet vos.
‘reis om de wereld in tachtig 
dagen’, knikt haas.
‘ik hoop dat jouw reis niet zo 
lang duurt.
want tachtig is veel.
wel tien keer acht!’
‘zo lang blijf ik heus niet weg, 
hoor’, lacht uil.
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vos heeft ook wat voor uil.
een zak chips!

‘voor als je trek krijgt’, zegt hij.
uil stopt het boek en de chips in  
zijn tas.

haas geeft uil een kus.

vos geeft uil een poot.
‘dag vos! dag haas!’
‘tot kijk, uil!’
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uil loopt door het bos.
wat is die tas zwaar!

‘tijd voor wat rust’, puft uil.
dat komt goed uit!
want nog een stap of tien… en hij is bij ever!

ever heeft geen huis.
hij woont op een plek in het bos.
hij hoeft geen muur en geen dak en geen raam.
hij slaapt op de grond.
en dat vindt hij nog leuk ook!




