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ik bof!

kijk, een ster.
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ik ben tom.

ik heb trek.
ik lust wel wat.
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mmm, gras uit de zee.

hap.
hap.
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wat zie ik daar?
wat is dat?

het lijkt op een ster.
de ster ziet er duur uit.

die neem ik mee.

wat een buit! 
ik bof.

glim, glim
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dit is mijn kans.
met de ster koop ik wat ik wil.

ik koop heel veel.
en dan ben ik rijk!

waar koop je dan wat, tom?

dat zoek ik uit.
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wie ben jij?

kijk, een ster.
is dit je neus?

ik ben sem.
ik ruik heel veel.
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zie je mijn ster?

wat is dat, rijk zijn?
ruik je dat?

daar koop ik heel veel van.
als ik veel koop, ben ik rijk.
weet jij waar ik moet zijn?

dat weet ik niet.
maar rijk zijn is vast fijn.

dan weet ik het ook niet.

dag sem.
ik zoek weer door.
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wie ben jij?
ik ben tom.

wat ben jij groot!

ik wil rijk zijn.
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ik ben lis.

ik ben groot en ook heel wijs.
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wat is dat, rijk zijn?
kun je dat zien?

dat weet ik niet.
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ik weet veel.
maar dit weet ik ook niet.

dag tom!

wat naar.
ik moet weer gaan.
ik zoek weer door.

dag lis!
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ik ben tom.
ik zie een ster
de ster ziet er duur uit.
wat een buit!
ik koop wat ik wil van de ster.
dan ben ik rijk.
maar wat koop ik dan?
en waar?

tom weet niet waar hij heen moet.
en hij gaat op zoek.
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◊ Mooi verhaal over vriendschap
◊ Boordevol fantasie
◊ Wanneer ben je rijk?
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846


