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pap en mam gaan naar een feest

sep en soof zijn in huis.

pap en mam zijn in de tuin.

sep zit in de stoel.

soof ligt op de vloer.

met zijn voet stoot sep zijn zus aan.

weet je wat stom is? zegt sep.

dat weet ik, zegt soof.

ik wil taart.

maar er is geen taart.

dat is stom.

sep geeft haar een schop.

nee, gek, zegt hij.

mam en pap gaan naar een feest.

en wij niet.

dat is stom.

dat ook, zegt soof.

kom, wij gaan zelf ook iets leuks doen.

soof staat op

en pakt een doek.
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de doek is groot en wit.

ik ben een spook, roept soof.

pas op of ik pak je!

sep staat snel op.

hij rent weg,

de trap op.

ik ben heel bang! roept hij.

dat is hij niet.

maar het is leuk om bang te doen.

de deur van mam en pap

staat op een kier.

sep gaat de deur door.

het spook ook.

moet je zien, zegt sep.

hij wijst naar de stoel.

soof doet de doek af.

op de stoel ligt een broek

en een jas.

en ook een das.

en kijk daar! zegt soof.

ze wijst naar de kast.



ze zien een jurk.

hij is duur, dat kun je zien.

er is ook een vest bij,

en een tas.

dat is voor het feest, zegt soof.

sep kijkt sip.

ik wil mee, zegt hij.

dat mag dus niet, zegt soof.

maar ik weet wat.

iets wat ook leuk is.
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raaf en boef

wat zien we er leuk uit, zegt sep.

dat is waar, zegt soof.

kom, we gaan naar tan.

dan ziet hij hoe tof we zijn.

soof en sep gaan de trap af

en de deur uit.

daar komt een raaf.

hij pakt de tas van soof

en neemt hem mee.

hooooo, roept soof.

geef hier!

maar het is te laat.

de raaf is al weg.

met de tas.

daar is hij! roept sep.

hij wijst naar een boom.

de raaf zit kalm op een tak.

met de tas.
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soof gaat de boom in.

pas op je jurk, soof, zegt sep.

dat doe ik, zegt soof.

maar ze doet het niet.

ze gaat van tak naar tak.

en let niet op.

er komt een scheur in de jurk.

en nog een

en nog een.
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de raaf gaat weg, roept sep.

maar niet met de tas!

dat is raar, zegt soof.

de tas is heel tof.

maar de raaf laat hem staan.

hee, daar is de raaf weer,

hoog in de boom.

er valt iets.

soof komt uit de boom.

ze kijkt naar het vest.

er zit poep op.

poep van de raaf.

dat is best wel vies.

maar de tas is nog heel.

dat is fijn.
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kijk, daar komt boef aan, zegt sep. 

boef heeft zin in iets leuks.

dat kun je zien.
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