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Het rotbeest 

Finn ligt op zijn buik in het gras.

Hij staart naar het water in de sloot.

Normaal zitten er kikkers in.

Maar vandaag is er geen kikker te zien.

‘Blijf staan!’ klinkt opeens een stem.

Finn schrikt zich rot.

Met een ruk draait hij zich om.

Hij ziet een boer over zijn erf rennen.

Hij rent achter een lama aan.

‘Rotbeest!’ roept de boer.

Hij zwaait met zijn vuist door de lucht.

De lama staat ineens stil.

De boer kan niet meer op tijd stoppen.

Nur 287/IPP072001

Bisac JUV043000 / JUV002000 

© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXX Tekst: Monique Berndes

© MMXX Illustraties: Eefje Kuijl

Omslagontwerp:  Petra Gerritsen

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie 

in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

kluitman.nl

Lama’s | Avontuur

AVI-E4
Spit de lama

♦

AVI-M4
Giel en de geesten. De geest van de meesterdief

Giel en de geesten. De geest van de keizer
♦

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

9

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2021



10

Maar de lama schudt met zijn kop.

Het is net alsof hij wil zeggen:

‘Pak me dan als je kan.’ 

De boer zet zich af.

Hij grijpt naar het halster en…

Mis!

De lama springt opzij.

‘Aaaargh!’ tiert de boer.

Hij is nu echt heel erg boos.

Dat kan Finn aan zijn hoofd zien.

Het is bijna net zo rood als een tomaat.

‘Zal ik u helpen?’ vraagt Finn.

De lama en de boer kijken zijn kant op.

De boer knikt en blijft staan.

De lama niet.

Hij komt met een vaart op Finn af!

O nee, denkt Finn.

De boer botst tegen de lama op en valt.

Met zijn billen in een plas water!

 

Finn moet lachen.

Dit is veel leuker dan naar kikkers zoeken.

Het lijkt wel een film.

De boer krabbelt op.

Hij veegt de modder van zijn broek.

Hij zet een stap naar voren.

Het beest blijft rustig staan.

Nog een stap en dan kan hij hem pakken.
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Worst

Finn laat zijn armen zakken.

Een lik van een dier is een soort kusje.

Hij hoeft niet bang te zijn.

Hij aait het dier over zijn kop.

Langzaam pakt hij het halster vast.

‘Hoe kan dat nou?’ zegt de boer.

‘Ik probeer hem al een uur te vangen.’

Finn haalt zijn schouders op.

‘Hij kwam gewoon naar mij toe.

Hoe heet hij?’

‘Spit het rotbeest,’ bromt de boer.

Hij kijkt boos naar het dier

en hij steekt zijn tong uit.

Hij vindt het nu best wel eng.

Straks bijt dat beest hem nog.

Daarom slaat hij zijn armen over zijn hoofd.

Zo kan de lama zijn neus er in ieder geval  

niet af bijten.

Binnen een paar tellen staat de lama bij Finn.

Het beest ruikt aan zijn haren.

Aan zijn oor en aan zijn wang.

En dan voelt Finn ineens een warme, natte 

tong in zijn nek. 
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‘Kan hij nog meer kunstjes?’ vraagt Finn.

‘Dat is geen kunstje,’ zegt de boer.

‘Een lama spuugt als hij boos is.

En Spit is altijd boos op mij.

Hij loopt ook steeds weg.

Ik moet elke dag achter hem aan. 

En dan laat hij zich niet vangen.

Ik heb wel meer te doen.

Ik moet de koeien melken.

Mest op mijn akkers strooien.

Fruit telen en noem maar op!’

Hij wijst dreigend met zijn vinger naar de lama.

‘Als jij nog één keer ontsnapt,

maak ik een worst van jou!

Of een biefstuk.

Een speklap, een slavink, een…’

Spit gaat snel achter Finn staan.

Hij wil de boer niet meer zien.

‘Zou dat lekker zijn?’ vraagt de boer.

‘Lama-worst?’ 

Spit schraapt zijn keel.

Hij trekt zijn lip op en…

Gtttt, spuugt hij.

Finn kijkt naar de kin van de boer.

Er hangt een klodder slijm aan.

‘Ik ben dat beest spuugzat!’ brult de boer.

Spuug-zat, denkt Finn.

Hij bijt op zijn lip om niet te lachen.
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‘Mag ik morgen komen?’ vraagt Finn.

‘Dan kan ik een beetje met hem spelen.’

‘Dat mag,’ zegt de boer.

‘Als je zin hebt mag je nu ook blijven.

Misschien kun je mij helpen.

Ik moet nog mest op mijn akkers strooien.’

Finn schudt zijn hoofd.

Jakkes, denkt hij.

Wie wil er nu mest strooien?

‘Ik moet op tijd thuis zijn,’ liegt hij.

‘Dag Spit, tot morgen.’

Finn haalt zijn schouders op.

Hij weet niet hoe een lama smaakt.

En hij wil het ook niet weten!

‘U maakt maar een grapje, toch?’ vraagt hij.

‘Dat weet ik nog niet,’ zegt de boer.

Hij zet Spit terug in de stal.

Het beest steekt zijn kop meteen naar buiten.

Finn kriebelt hem onder zijn kin.


