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Lot maakt een boek, een heel spannend boek.
Voor Jip, omdat hij op reis is.
Ze moet op zoek naar een avontuur.
Dat vindt ze vast wel in het bos.
Samen met Ot gaat ze op stap.
Met al die sneeuw en wind is het best eng.
Als dat maar goed afloopt …
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Lot
Dit is Lot. Ze woont in
een boomhut. In het bos!

Ot
Ot is het paard van Lot.
Lot gaat op Ot naar school.
Maar nu even niet. Lot heeft
twee weken vrij van school.

school

Jip
Jip is de beste vriend van Lot.
Hij is op wintersport. Lot mist
hem best wel!

2020
paarden

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op
school lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot
schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven
lang leesplezier!

1e druk 2019
NUR 287
ISBN 978.90.487.3600.3
© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2019
Tekst: Elisa van Spronsen
Illustraties: Ann De Bode
Vormgeving: Uitgeverij Zwijsen
Voor België:
Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen
D/2019/1919/6

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient
men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus
3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl).
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en
Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

a
n
j
i
b

Dit boek is echt
gebeurd
Elisa van Spronsen
& Ann De Bode

Saaie boel
‘Mam?’ vraagt Lot.
‘Zullen we koekjes bakken?’
‘Nee, schat,’ zegt mam.
‘Mijn boek is veel te spannend.
Speel maar even lekker zelf.’
Lot zucht diep.
‘Pap?’ vraagt ze.
‘Wil je een spelletje doen?’
Pap kijkt op van zijn boek.
‘Nee, meisje,’ zegt hij.
‘Ik lees net zo fijn.
Speel maar even lekker zelf.’

Lot sloft naar het raam.
Het sneeuwt al dagen.
Eigenlijk is Lot dol op sneeuw.
Maar nu is het wel heel koud.
De wind is zo guur.
En op tv zei de weerman zelfs:
‘Vandaag wordt het min zeven!’
Sip gaat Lot op het kleed zitten.
Was Jip er maar, denkt ze.
Dan kon ik fijn met hem spelen.
Maar Jip is er niet.
Hij is op wintersport,
al een hele week.
Ze ziet hem pas maandag,
als de school weer begint.
En dat duurt nog vier dagen!
Bah, wat een saaie boel!

De grap van pap
‘Waarom ga je niet ook lekker lezen?’
stelt pap voor.
‘Het is er een prima weertje voor!’
Boos stampt Lot op de grond.
‘Pap,’ roept ze.
‘Doe niet zo stom!
Al mijn boeken zijn allang uit.’
‘O,’ zegt pap.
‘Dan schrijf je er toch zelf één?’
Ineens kijkt Lot een tikje minder boos.
‘Hoe doe je dat dan?’
vraagt ze nieuwsgierig.
Pap haalt zijn schouders op.
‘Dat weet ik niet, hoor.
Het was eigenlijk maar een grapje.’
En dan duikt pap zijn boek weer in.
Lot sjokt naar haar kamer.
Wat heeft ze daar nou aan?

Meestal is het leuk om ouders
met veel boeken te hebben.
Ze kunnen goed voorlezen en zo.
Maar soms is het vervelend.
Zoals nu.
Toch blijft ze aan het grapje van pap denken.
Als ze nu eens een boek schreef …
Een echt boek.
Voor Jip!
Dat is pas een leuke verrassing!
Zou dat moeilijk zijn?
Je hebt pen en papier nodig.
En natuurlijk een avontuur.
Dat is altijd in een boek.
Maar waar vind je een avontuur?
Lot denkt tien tellen na.
En dan … weet ze het!

De sneeuw in
Lot staat voor haar kast met kleren.
Ze heeft al heel veel aan:
- 3 hemdjes
- 2 onderbroeken
- 3 wollen truien
- 1 paars vest
- 2 broeken
- een sjaal en een helm
Nu alleen haar rode winterjas nog.
Die hangt over de tak in de gang.
Huppelend trekt ze de jas aan.
Het past net!
Snel kijkt ze even in de spiegel.
Ze lijkt wel een mummie!
In de keuken pakt ze lekkere dingen.
Brood, nootjes, wortels en sap.
Ze stopt het allemaal in haar tas.
Haar pen en schrijfboek zitten er al in.
En dan schuifelt ze naar de kamer.

Pap en mam kijken verbaasd op.
‘Wat ga jij doen?’ vragen ze.
‘Een boek schrijven,’ antwoordt Lot.
Ze kijkt er stoer bij.
‘Ik heb alleen nog een avontuur nodig.
En een avontuur vind je buiten.
Dat weet iedereen.’
Nu kijken pap en mam nog verbaasder.
‘Ga je de sneeuw in?’ vragen ze.
Lot knikt. ‘Ja, met Ot.’

Pap vindt het geen goed plan.
Maar mam is allang blij.
Nu kan ze rustig verder lezen.
‘Plies pap, plies pap?’
Lot vraagt het met haar liefste stem.
‘Vooruit dan maar,’ zegt pap.
‘Als je in de buurt blijft.’
‘Goed,’ zegt Lot snel.
Maar dat gaat ze natuurlijk echt niet doen.
Alsof je een avontuur in de buurt vindt!

Op zoek naar avontuur
Lot rijdt op Ot door het bos.
‘Heb je het koud?’ vraagt ze.
Ze aait Ot over zijn hoofd.
Zijn vacht voelt warm en dik.
Ook heeft ze hem een sjaal om gedaan.
Voor je-weet-maar-nooit.
Ot hinnikt blij.
Alsof hij zegt:
‘Ik vind het juist heerlijk zo.’
‘Mooi zo,’ zegt Lot, ‘ik ook!’

Het hele bos is wit
en lijkt net een sprookje.
Toch is er verder helemaal niemand.
Daar is het weer te guur voor.
‘Kijk, een eekhoorn.’ Lot wijst.
Het kleine beestje valt goed op in de sneeuw.
Hij zit op een lage tak
en kijkt speurend om zich heen.
‘Misschien,’ denkt Lot hardop,
‘is die eekhoorn zijn voorraad nootjes wel kwijt.
En gaat hij haast dood van de honger.
O, wat zou dat erg zijn!
En … laat ik nou net heel veel nootjes
in mijn tas hebben!’
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