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Muis wil graag weten waarom  
Leeuw de koning van de jungle is.
“Omdat ik zo hard kan brullen,”  

zegt Leeuw, “WROAH!!”
Maar dan laat Gorilla zijn brul ook horen.  

En die klinkt veel harder...

Leeuw noemt nog veel meer redenen op,  
maar Olifant, Krokodil en Papegaai  

bewijzen meteen dat hij ongelijk heeft. 
Is Leeuw dan toch niet de  

koning van de jungle?
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Wist je dat dit prentenboek een echte winnaar is?
Kinderboekenuitgeverij De Vier Windstreken organiseerde in 2019 een Pixi-boekjes 
illustratiewedstrijd. Illustratoren uit binnen- en buitenland deden mee. De winnende 
illustraties werden voor een Pixi-boekje gebruikt. En omdat we ze zo mooi vonden, 
maakten we er ook meteen dit prentenboek van.

Ken jij de Pixi-boekjes al?
Dat zijn mini-prentenboeken van 10 x 10 cm. In de jaren 70 waren ze razend populair. 
Sinds een paar jaar zijn ze weer terug. Je kunt ze sparen, want er zijn al 95 Pixi’s!

Er is een serie over de boerderij, over ridders en prinsessen, over reizen en nog veel meer. 
Ze zijn leuk om te trakteren en heel handzaam voor onderweg. Voor in elk boekje kun je 
zien welke delen uit die serie je nog mist. Bekijk ze allemaal op www.pixiboeken.nl. 

Ook leuk: vraag je ouders of oma en opa of zij nog Pixi-boekjes van vroeger hebben!



“Waarom noemen ze jou eigenlijk de koning van de jungle?” vraagt Muis 

op een dag aan Leeuw.

Daar hoeft Leeuw niet lang over na te denken. “Omdat ik zo enorm hard 

kan brullen natuurlijk,” zegt hij. Hij springt op een rotsblok en brult: 

“Wroah!!!”



Gorilla komt erbij staan. Hij moet lachen. “Noem je dat brullen?” 

Hij trommelt met zijn vuisten op zijn borstkas en brult luid: “WHRAAA!!”

De brul van Gorilla is zo krachtig dat de manen van Leeuw en de oren  

van Muis ervan wapperen.

“Gorilla kan veel harder brullen dan jij, Leeuw,” zegt Muis. “Maar  

wat is dan de reden dat jij de koning van de jungle bent?”



Leeuw denkt even na en zegt dan: “Omdat ik zo groot ben natuurlijk.”

Hij strekt zijn poten en steekt zijn kin in de lucht.

Muis moet heel ver omhoogkijken om de kop van Leeuw te kunnen zien.

“Ja, dat zal het zijn,” zegt Muis. “Jij bent de koning van de jungle omdat 

jij de grootste bent.”
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