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Avontuur | Eenhoorns

Ken je deze boeken over Ezra en Ems al?

Deze boeken vind je misschien ook leuk:

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2023

AVI-E3

AVI-E3 (maar de mijne is foetsie!)
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Op reis

Ik ben Ezra Eef Nour Hoorn.

Dat is dus E.E.N. Hoorn.

Ja, echt. 

En ik ♥ eenhoorns!

Dus dat komt goed uit.

Ik heb een eigen eenhoorn.

Ze heet Ems.

We zijn altijd samen.

Ook nu we op reis zijn.

We gaan naar oma.

Dat is de mama van papa. 

Ze woont heel ver weg, in een ander land.

De rit duurt heeeeeel lang.

Het is zoooooo saai.

Terwijl ik Ems aai, kijk ik uit het raam.

In de verte zijn bergen en...

‘Papa, is dat de zee?’ vraag ik.

‘Ja, daar is de zee,’ zegt hij.

‘Wil je nog een broodje?’ 

‘Ik wel!’ roept Lasse voor ik iets kan zeggen.

Lasse is mijn grote broer van elf.

Ems ligt tussen ons in.

Lasse is ook gek op haar.

Alleen opa is er niet bij.

Opa is de papa van mama.

‘De auto is vol,’ zei hij.

‘Maar dat geeft niet.

Mijn been doet nog pijn.

Ik pas wel op Iek.

Iek is onze kat.
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Zoet?

We maken een stop langs de weg.

Ems draaft rond de auto en ik doe mee.

Het is fijn om even te rennen.

‘Is het nog ver?’ vraagt Lasse.

‘Nee, nog een uur,’ zegt mama.

‘We gaan zo weer door.’

‘Kijk uit, Ems!’ roep ik.

‘Niet met je hoorn bij de band!’

Maar het is te laat.

BONK!

En dan... SSSSSSSSSSS!

Ems schrikt ervan.

Ze kruipt achter me.

Wat je nog moet weten over ons

We gaan ieder jaar naar oma.

Oma woont in een huis aan zee.

Kijk, dat ziet er zo uit. 

Vroeger woonde papa ook daar.

Tot hij mama zag.

‘Ze stal mijn hart,’ zegt hij altijd.

‘En dus ging ik met haar mee.’

(Hij kijkt dan heel verliefd. JAKKIE!)

Maar elke zomer wil hij terug.

‘Anders mis ik mijn oemm,’ zegt hij.

Oemm, zo noemt hij oma.

Ik heb geen opa en oma die samen zijn.

Want opa is dus de papa van mama.

Dat kun je wel zien ook! 

Zo, nu weet je hoe het zit!
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Grote-eenhoorn-hoorn

Ems heeft een nieuwe hoorn.

Die groeit op de plek van de oude.

Dat was een melkhoorn.

Net als een melktand.

De nieuwe is echt heel scherp.

Laatst prikte Ems de voetbal van Lasse lek. 

En ook de grote bal van mama is stuk.

Mama lag erop. Zo. 

(Ik vind het raar.

Maar mama zegt dat ze zo fit blijft.) 

Ems gaf de bal een zetje.

En... KNAL, daar lag mama. 

Ems is gewoon speels.

Dat zegt opa.

Ze doet het niet met opzet. 

Het hoort bij jonge eenhoorns.

Als ze speelt, leert ze veel.

Ook over haar grote-eenhoorn-hoorn.

‘O nee!’ 

Papa kijkt boos.

‘Niet weer een lekke band,’ zucht hij.

Vroeger vond hij eenhoorns te zoet.

Nu roept hij vaak:

‘Foei Ems!’ en ‘Laat dat, Ems!’

Wat nou, zoet?

Ems is een eenhoorn met pit.

Ik aai haar over haar neus.

‘Kom maar, mijn snuitje,’ zeg ik.

‘Niks geen snuitje,’ gromt papa.

‘Dat is al de derde keer deze reis.’

Ems briest zacht.

Ze kijkt met grote ogen naar papa op.

‘Ze kan er niets aan doen,’ zeg ik.

‘Haar nieuwe hoorn is zo scherp.’

‘Ga maar aan de kant, pap,’ zegt Lasse.

‘Ik wissel die band wel.’
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‘Dit vond ik op het strand,’ zegt oma.

‘Het ligt daar vol.

Mensen maken daar troep  

en ruimen het niet op.

Dat doe ik dus maar.

Hier hang ik alles wat van stof is.

Vaak maak ik er weer iets nieuws van.’ 

Ems hinnikt.

Ze draaft nog steeds rond.

Dan snuift ze en gaat op oma af.

‘Dat ruik je goed, Ems,’ zegt oma.

‘Ik heb een koek met biet voor jou.’

Ems eet het koekje uit haar hand.

‘Wat is ze lief,’ zegt oma tegen mij.

‘Je boft maar met Ems, Ezra.

Wat een schat van een eenhoorn.’

Troep

Kijk, dit is mijn oma. 

We zijn nu een paar dagen bij haar.

Ik ben met haar op het veld. 

Dat is een stuk lopen van haar huis.

Het is nog vroeg, maar de zon is al warm.

Er staan palen met lange lijnen.

Daar wappert van alles aan. 

Het lijkt wel was.

Ik zie een kapot badpak en een hoed.

En een pet en een handdoek.

Ems draaft blij heen en weer.

‘Waarom hang je de was hier, oma?’ vraag ik.

‘O, dit is geen was,’ zegt oma.
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Het is de stem van papa.

‘Hihi-iii,’ hinnikt Ems.

Snel loop ik er heen.

Ems staat bij een rol stof.

Haar hoorn zit erin vast.

‘Wat een scheur,’ zegt papa.

‘Hier kan je niets meer mee, oemm.’

Hij maakt Ems los en duwt haar opzij.

Ems kijkt bang.

‘Och, ik bedenk wel wat, hoor,’ zegt oma.

‘Kom maar, mijn hartje,’ zeg ik tegen Ems.

Ze rent naar me toe.

‘Ems doet het niet met opzet, pap,’ zeg ik.

‘Ze schrikt er zelf ook van als het gebeurt.’

‘Hier zijn jullie,’ horen we dan.

Het is mama.

Ze heeft een mand bij zich.

‘Laat die twee maar werken,’ zegt ze.

‘Wij gaan naar het strand, Ezra.

Dan kan je met Ems in zee spelen.’

Een scheur!

Oma is in haar werkplaats.

Daar maakt ze dingen van stof.

Van die oude troep dus.

Ze naait kleden en dekens.

Dat kan ze heel goed.

Kijk maar hoe mooi! 

Papa helpt haar.

Ze zijn druk.

Er zijn veel mensen die iets van oma kopen.

Ze is een beetje beroemd.

Opeens hoor ik:

‘Foei Ems, blijf van die stof af!’


