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Op het grote plein in het midden van de stad 

HOOFDSTUK

EEN
LEEUW!

staat iets heel gaafs.
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EEN DUIF!
Hij heet Rots.

Hij hoort bij een team 
boevenvangende  
helden, de...

Maar als je goed kijkt, 
zie je iets wat nog gaver 
is dan een leeuw…

Het is gewoon 
een standbeeld.

.
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Het team heeft een dagje vrij. Zelfs helden 
moeten soms even bijkomen.

En Curly en Tuimelaar zijn aan het 
VEDERBOKSEN. Dat lijkt een beetje op 
vechten, maar dan met kietelen in  
plaats van slaan.

  Pozzie luiert.

 ‘De winnaar is KAMPIOEN 
VEDERGEWICHT.’

Grootkropper leest.
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Maar Rots vangt zo graag boeven dat 
hij op de uitkijk blijft staan, gewoon 
voor het geval dat.

ECHTE DUIVEN- 
HOOFDKWARTIER
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En dat is maar goed ook…

stinkend 

steeg je

jammie!
donuts!

GARAGEPARKEER-
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… want er rent een vos over het plein.

Hij kauwt op een takje. 
Tenminste, dat probeert hij.

zegt de vos.

Het takje zit klem.

Maar als Rots hem te hulp schiet, zal de vos 
hem vast in stukken scheuren.

Rots is wel een vogel. En vossen eten vogels.

‘O  jee!’
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Gelukkig is Rots niet  
zomaar een vogel: hij is een   
KEI in VERMOMMEN.
Hij vliegt naar een boom  
en smeert zijn vleugels en  
pootjes in met hars.

Hij leent een rode 
sjaal van een oud 

vrouwtje.

En hij vist kapotte  
eierschalen uit een vuilnisbak. 

‘Ik breng ’m  

zo terug!’

‘Van kapotte       eierschalen kun je              tanden maken!’
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Nu is Rots ook een vos.

zegt Rode Vos.

Hij loopt het  
        plein over…

… en haalt het takje 
uit de bek van de vos.

Rots heeft de 
vos  EN het 
takje gered.

   ‘Dankjewel. Ik ben Rode Vos en  

      normaal heb ik niet zo veel  

         moeite met tussendoortjes,’

‘Laat het knabbelen aan  

hout maar over aan bevers 
en termieten!’

HEBBES!
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Rode Vos gaat 
ervandoor.

Duiven krijgen het warm van takjes, vanbinnen 
en vanbuiten. Zoals wanneer je warme chocolade-
melk drinkt of bij oma op schoot kruipt.

‘Ik noem je TAKO,’ zegt Rots tegen het takje.

Rots kijkt eens goed naar het takje.
Duiven zijn dol op takjes.

    ‘Wat ben 
jij een knap   
takje,  
       zeg!’

‘Nou, doei!’

‘Deze neem  
ik weer mee, hoor!’

knokige  
   knobbels

perfect 
van nerf

toffe 
textuur

roe-coole
krom

m
ing

11



Rots en Tako hebben veel plezier.

Ze eten samen.

En ze zitten een vlieg achterna, gewoon voor de lol.

               ‘Zo erg kriebelt 

een snor helemaal niet!’

   ‘Geef je restjes 

maar aan mij, Tako!’

‘Kom terug, jij  vliegend snotje!’

Ze houden  
verkleedpartijtjes.
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Niemand  

VERSLINDT GEVAAR zoals 

Rots, Curly, Tuimelaar,  

Pozzie en Grootkropper.

BOEVEN VANGEN IS
VET ROE-COOL!

Maar nu krijgen ze te maken met een 
geheim pakhuis vol met VOGELS  
in FLESSEN, een LOSGESLAGEN 
STRUISVOGEL en een

Blijven de vrienden  
           bij elkaar?”

CHAGRIJNIGE IBIS.

DE

zIjn nIEt zomaar een SUPERSToER team dat

boevEn vangt, ze zijn ook BESTe VrIENDen!

AVONTUUR

HUMOR

MAKKELIJK LEZEN

DIT BOEK IN DRIE WOORDEN




