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De tocht van
Sep en Beer

6
Sep staat op en maakt Beer wakker.
Samen beginnen ze aan
een gevaarlijke tocht ...

Inge Misschaert • illustraties Jan Heylen
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– Beer! Word wakker! Slaapkop!
Sep schudt Beer hevig door elkaar.
– Kom mee, naar beneden!
Ik wil een spannend avontuur beleven!
Sep sluipt behendig de trap af.
Het huis is nog heel rustig. Mam en pap slapen nog.
Pap snurkt luid, hij klinkt als een grommende beer!
– Ik snurk nooit, moppert Beer boos.
Hij stommelt van de trap en landt met een bons
op de grond.

– Beer, kom je mee?
Ik heb een leuk plan! lacht Sep.
Sep sluipt de trap af.
Beer bonkt van de trap.
2

3

Sep gluurt om de hoek van de deur.
De kust is gelukkig vrij!
Sep sluipt en Beer glijdt.
Alles is muisstil.
– Daar! Zag je dat, Beer? Een vreselijk eng beest!
De tafel is een rotsachtige berg.
De poot lijkt op een knoestige boomstam.
Onder de tafel is een duistere grot.
– Vlug in de grot, sist Sep.

Sep gluurt om de deur.
Alles is stil.
– Zag je dat, Beer? Een eng beest!
Vlug in de grot! sist sep.
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Een enorm zwart beest sluipt om de berg heen.
In de grot van Sep is alles muisstil.
– Ssst! fluistert Sep. We moeten heel stil zijn!
Zo hoort het vreselijke beest ons niet!
Hij gluurt voorzichtig om de stam van de boom heen.
Is het monster verdwenen?
– Kom, Beer, zegt Sep.
Hij grijpt Beer stevig bij de poot.
– Moet dat nu echt? gromt Beer.
– Het moet, knikt Sep streng.

– Daar, een zwart beest!
In de grot is het stil.
– Kom, Beer, we gaan voort, zegt Sep.
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– Zie je die stoel daar? sist Sep.
Beer knikt.
– Dat is een toren van wel honderd meter hoog!
Daar moeten we heen. Hoe hoger we zitten, hoe
veiliger.
Sep sluipt als een indiaan verder.
Beer volgt langzaam in zijn voetsporen.
De toren wordt groter.
Sep bindt een stuk touw om de buik van Beer.
– Ik hijs je wel op, lacht hij.

De stoel is erg hoog.
– Daar gaan we heen, zegt Sep.
Hij sluipt.
– Ik hijs je op, Beer!
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Sep tuurt door zijn verrekijker.
– Het avontuur is nog lang niet voorbij, Beer.
Maar ik kan de tent al zien in de verte.
Daar moeten we heen!
Dan schrikt hij plots.
– Daar! Het vreselijke beest!
Het slaapt en snurkt en gromt. Het sist en blaast.
Het ziet er heel erg gevaarlijk uit!
– Ssst! doet Sep. Vooral niet wakker maken!

– Daar is de tent, Beer!
Daar gaan we heen!
Pas op! Ik zie het enge beest!
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De kast is een donkere tunnel.
Sep glijdt er op zijn buik doorheen, als een slang.
Beer zit op zijn rug.
– Dat is leuk! grijnst hij.
Hij gaat vooruit en hij moet er niets voor doen!
Zachtjes wiegt hij heen en weer.
– We zijn er bijna, kreunt Sep.
Zijn armen zijn moe en zijn buik doet vreselijk zeer.
Maar hij houdt vol. Het einde van de tunnel is in zicht.
Beer is in slaap gevallen, boven op de rug van Sep.

Sep sluipt onder de kast. Net een slang.
Beer zit op zijn rug.
– Nog even, kreunt Sep.
Beer snurkt.
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De tunnel was lastiger dan Sep had gedacht.
Hij schudt Beer ruw wakker.
– Wat is er gebeurd? Zijn we er al? moppert hij.
Hij sliep net zo lekker.
– We moeten de berg nog trotseren, zucht Sep.
De sofa torent hoog boven hen uit.
– Nog even doorbijten! roept Sep.
– Ssst! bromt Beer. We moesten toch stil zijn?
– O ja, schrikt Sep. Dat was ik even vergeten.

Sep hijgt. Wat is hij moe!
Hij geeft Beer een por.
Kom, naar de berg! gilt hij.
– Ssst! zegt Beer.
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– Deze kussens zijn rotsen met scherpe punten, zegt Sep.
Beer ligt plat op een rots.
En dan plots ... Boem!
Een zwart monsterlijk beest landt boven op de berg.
– Aaaah! schreeuwt Sep geschrokken.
Beer vliegt met een sierlijke boog door de lucht.
Met een bons landt hij op het tapijt, net voor de tent.
Sep en Beer rollen de tent in.
– Net op tijd ontsnapt! zucht Sep blij.
Avonturen maken me zo moe, denkt Beer.

De berg is hoog en scherp.
– Pas op dat je je geen pijn doet, Beer!
Boem!
– Aaargh! Het beest! Vlug in de tent, Beer!
– Net op tijd, lacht Sep.
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– Koekoek! lacht een stem. Wie is hier al wakker?
Wie lust er een vers broodje? Of pannenkoeken
misschien?
Seps buik gromt meteen. Beer gromt.
Het zwarte beest gromt niet, integendeel.
– Mauw! zegt het. En het spint en geeft kopjes!
– Ja, jij krijgt ook wat lekkers, lacht mama.
Sep steekt zijn hoofd uit de tent.
– Daar is onze dappere avonturier! lacht mam. Trek?
– Als een beer! Ik lust wel een kilo pannenkoeken! lacht
Sep. En Beer ook!

– Koekoek! lacht mama. Wie heeft er honger?
– Ik! zegt Sep.
– Ik! gromt Beer.
– Mauw! zegt het beest.
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