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De dierenwinkel

Mark is op weg naar school. Hij is superboos. 

Mark wil heel graag een hond. Helaas mag het niet, 

want papa kan er niet tegen. 

Papa vindt honden wel leuk, maar hij moet ervan niezen. 

Dan krijgt hij rode ogen en vlekken in zijn gezicht. Dat 

krijgt hij van veel dieren. Ook van poezen, konijnen, 

cavia’s en hamsters. 

Bij het ontbijt heeft Mark het weer gevraagd. ‘Mag het 

echt niet? Ik weet een hele leuke puppy. In de 

dierenwinkel hebben ze er nog één. Mag het, toe?’

Maar het kan niet. 

Vanwege papa.

Boos trapt Mark op zijn trappers. Hij heeft wind tegen 

en hij komt bijna niet vooruit.

Mark kijkt naar de kerkklok. Hij heeft nog wel tijd.

Mark wil nog even naar de puppy kijken. Dat kan best. 

Nog één bochtje om en hij is er. Daar is de dierenwinkel.

Mark zet zijn fiets tegen het raam.

Dan kijkt hij in de etalage.

Mark slikt.

De puppy is weg.

Nou zal hij hem nooit meer zien.

Nur 287/IPP062101
Bisac JUV043000 / JUV002060 
© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.
© MMXII Tekst en illustraties: Harmen van Straaten
Omslagontwerp: Petra Gerritsen
Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie 
in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

kluitman.nl
harmenvanstraaten.nl

Avontuur | Dinosaurussen

AVI-M4
Spit de lama

Spit de lama gaat kamperen
Sam schiet. Knal die bal!

Sam schiet. Wat een doelpunt!
Ninja Patrol en het geheime zwaard

♦

AVI-E4
Giel en de geesten. De geest van de meesterdief

Giel en de geesten. De geest van de keizer
Dino was mijn vriend

♦

Er zijn nog veel meer leuke AVI-boeken. 
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl



8 9

Mark moest lachen. Maar hij moest ook een beetje 

rillen. Dat gegrom klonk wel heel eng. Stel je voor dat het 

echt zo was, dat meneer De Wolf met volle maan een 

weerwolf werd. Lekker is dat met een dierenwinkel.

Dan vreet hij vast alles op.

Weerwolven zijn heel gevaarlijk. Dat heeft Mark vaak 

gelezen.

Meneer De Wolf komt naar buiten.

‘Is het hondje weg?’ vraagt Mark.

Meneer De Wolf knikt. ‘Gekocht door een lief meisje.’

Mark bijt op zijn lip.

Nee hè, denkt hij. Zijn hondje 

is nu bij iemand anders. Dat 

is echt niet leuk.

‘Wacht even,’ zegt 

meneer De Wolf. ‘Ik heb 

de zolder opgeruimd. 

Daar vond ik iets heel 

bijzonders.’

Meneer De Wolf loopt 

naar binnen.

Even later komt hij terug  

met iets ronds in een doek.

Mark kijkt er verbaasd naar. Wat zou dat nou toch zijn?

Achter het raam staat een man. Hij zwaait naar 

Mark.

Mark kent hem goed. Het is meneer De 

Wolf, de eigenaar van de winkel.

‘Ik ben familie van de weerwolven,’ heeft 

meneer De Wolf aan Mark verteld.

‘Hele verre familie. Maar toch, je weet 

maar nooit. Het kan zomaar de kop 

opsteken, hè? Dus kijk maar uit met volle 

maan. Grrrrr!’
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Puffend loopt Mark de klas in.

‘Wie hebben we daar?’ vraagt de juf. ‘Stond de brug 

open? Was je ketting eraf? Stonden alle stoplichten op 

rood? En werden ze niet meer groen? Kon je de weg niet 

meer vinden?’

Te laat

‘Voor jou,’ zegt meneer De Wolf.

Mark pakt het aan.

In de lap zit een groot ei.

Mark kijkt vragend. ‘Wat is dat voor ei?’

‘Weet ik niet,’ zegt meneer De Wolf. ‘Misschien van een 

struisvogel. Wie zal het zeggen?’

‘Wat moet ik ermee?’ vraagt Mark.

‘Een eitje bakken?’ zegt meneer De Wolf.

‘Zie maar wat je ermee doet.

Hij is van jou.’

In de verte slaat de klok.

Mark schrikt. Het is al half negen! Hij is de tijd helemaal 

vergeten.

Meneer De Wolf geeft hem een tasje.

Snel propt Mark het ei erin.

Als een gek fietst hij naar school.

Buiten adem zet Mark zijn fiets tegen een hek.

Dan rent hij naar binnen.
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‘Dat zou juist super zijn, juf,’ zegt Auke. 

‘Dan heeft Mark een huisdier. Want dat wil 

hij al heel erg lang.’

Mark schudt zijn hoofd.

Hij heeft al die smoezen al gebruikt, omdat hij wel vaker 

te laat is. Dat komt door de dierenwinkel.

Mark gaapt. ‘Sorry, juf. We hadden ons vanmorgen 

verslapen.’

Dan gaat hij zitten.

Hij zet de tas met het ei op de grond.

Zijn buurman Auke fluistert: ‘Was je weer bij de 

dierenwinkel?’

‘Ja,’ fluistert Mark. ‘De puppy is weg.’

‘Jammer!’ zegt Auke.

‘Wat is dit nou?’ vraagt juf.

Mark kijkt naar haar.

‘Nee hè!’

Het ei is uit de tas gerold.

Juf pakt het op. Ze houdt het omhoog.

‘Van wie is dit ei?’ vraagt ze.

‘Dat is van mij,’ zegt Mark.

Hij loopt naar voren.

‘Het is wel groot, zeg,’ vindt de juf. ‘Wat is het voor ei?’

‘Het is een heel oud ei,’ verzint Mark. ‘Uit de prehistorie.

Het is een ei van een dino. Versteend, hoor!’

‘Nou nou,’ zegt de juf. ‘Gelukkig maar. Stel je voor dat 

het uit zou komen.’
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Midden in de nacht  

wordt Mark wakker.

Hij hoort getik.  

Waar komt dat vandaan?

Van de verwarming?

Nee, die heeft hij uitgedaan.

Het is vast het raam.

Dat staat nog open.

Het ei beweegt

Mark ligt in bed. Hij komt moeilijk in slaap. Het is best wel 

warm, want de verwarming staat nog aan.

Hij draait hem uit. Dan zet hij het raam even open.

Hij struikelt bijna over het ei.

Dat ligt op de grond, bij de verwarming.

Mark kijkt naar de hemel. Daar staat de maan.

Er was iets met een komeet op tv.

Stukken komeet konden in de dampkring komen.

Mama keek bang. ‘Als ze maar niet op ons dak vallen.’

Papa schudde zijn hoofd. ‘Dat gebeurt heus niet. We 

winnen nog eerder de loterij.’

‘Als dat zou kunnen,’ zei mama toen.

Mark kruipt weer in bed.

Hij denkt nog even na over vandaag. Toen juf het ei 

opraapte en hij zei dat het een dino-ei was.

Terwijl het gewoon een struisvogelei is.

Mark moet lachen.

De dino’s zijn ooit verdwenen, heel lang geleden. Na 

een inslag van een komeet. Toen kwam er een ijstijd.

De dino’s komen nooit meer terug.

Mark draait zich om.

Dan valt hij in slaap.
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Zou dat door hem komen? Doordat hij er met zijn teen 

tegen stootte?

Mark kijkt om zich heen. Hij staat in zijn eigen kamer. 

Het is dus niet zo dat hij droomt. Zijn teen doet nog 

steeds pijn.

De barst in het ei wordt groter.

Er zit echt iets in dat ei. En het wil eruit! Het hakt zich 

een weg naar buiten.

Mark ziet de schaal bewegen.

Er prikt iets doorheen. Dan 

druipt er iets uit. Eierdooier 

lijkt het wel.

Mark trilt van de 

spanning. Wat zou eruit komen?

Het ei barst steeds verder. Dan valt het in stukken.

In de scherven staat een diertje.

Het piept.

Mark komt adem te kort.

Dit is zeker geen struisvogel. Het is iets heel anders…

Gauw stapt Mark uit bed.

Hij doet het raam dicht.

Het is best wel fris nu.

Snel weer de 

verwarming aan.

Mark springt in bed 

en kruipt onder zijn 

dekbed. Hij probeert weer 

te slapen. 

Het getik klinkt nog harder.

Mark steekt zijn vingers in zijn oren, maar hij hoort het 

nog steeds.

Hij gaat zijn bed uit en doet een lamp aan.

Hij stoot zijn teen. ‘Au!’

Het is het ei. Stom ding!

Mark pakt het op.

Hé, dat is raar! Het voelt warm en… het trilt.

Het getik komt uit het ei! 

Dat kan toch niet waar zijn?

Er beweegt iets in het ei.

Wat is dat? 

Dit gebeurt toch niet echt?

Mark bekijkt het ei.

Er zit een barst in.


