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Raf vangt een boef
Inge Bergh • Emilie Timmermans

Raf is een kei in het vangen van boeven en
schurken ... op zijn spelconsole.
Maar het is mooi weer, dus wil mam
dat Raf buiten gaat spelen.
Maar is Raf daar buiten ook zo goed
in boeven vangen?
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– Zeg, Raf, zou je niet eens wat anders doen?
Je ligt al de hele morgen op de bank, moppert mam.
– Straks, mam, knikt Raf. Als dit spel uit is, ga ik buiten
spelen. Beloofd! Ik moet nog 10 boeven vangen.
Dan krijg ik een nieuw zwaailicht.
En vier supersnelle banden!

– Raf! de zon schijnt.
Speel wat in de tuin!
– Doe ik mam. Maar eerst dit spel!
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Pling, pling, pling, klinkt het door de woonkamer.
Telkens als Raf een boef vangt.
Dan klikt hij op de buit. En alle goudstukken rollen
in zijn schatkist.
Pling, pling, pling.
Raf is goed in boeven vangen.
Hij vindt dit het coolste spel ooit!

Pling pling pling! Goud in de kist.
Weer een boef in de nor!
Wat een tof spel!
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Mam zet het raam en de tuindeur open.
Ze doet haar trouwring en armband af.
– Ik ga onkruid wieden in de tuin, zegt ze.
Kom je straks meehelpen, Raf?
– Doe ik, knikt Raf zonder opkijken.
Zijn wagen ramt de auto van een boef.
Pling pling pling! klinkt het door de woonkamer.
– Ha! Weer een boef gevangen! roept hij blij.

Mam doet haar ring af.
En ook haar armband.
Ze gaat in de tuin werken.
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De vogels tsjilpen en de zon schijnt.
Veel te mooi weer om binnen te zitten.
Raf klapt zijn spelconsole dicht.
Maar dan gebeurt er iets heel geks.
Pling, pling, klinkt het zachtjes vanuit de keuken.
Raf spitst zijn oren en gaat rechtop zitten.
Hij hoort het weer: pling, pling.
Hij snapt er echt niks van.

Raf zet zijn spel uit.
Pling, pling, klinkt het zacht.
Ook al speelt Raf niet meer. Hoe kan dat?
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Op kousenvoeten sluipt Raf naar de keuken.
Maar daar is niemand.
De keuken is helemaal leeg en stil.
Toch klopt er iets niet.
Op de vensterbank ligt mams armband.
Hij fonkelt in de zon.
Maar waar is mams trouwring?
Die ligt er niet meer!

Raf kijkt om de hoek.
Alles lijkt in orde.
Maar dan ziet Raf het.
De ring van mam is weg!
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Mam werkt in de tuin.
Ze zwaait naar Raf.
– Kom je helpen, Raf?
Aan haar vinger zit geen trouwring.
Die ring kan toch zomaar niet verdwijnen?
Eerst snapt Raf er niks van. Dan wordt hij ongerust.
Er zit vast een inbreker in huis!

Mam zwaait.
– Kom je helpen, Raf?
Ze heeft geen ring aan.
Waar is de ring dan?
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Raf sluipt naar de hoek van de keuken.
Daar ligt de telefoon. Die heeft hij nodig om de politie
te bellen.
Opeens glijdt een schaduw de keuken binnen.
Zo snel hij kan verstopt Raf zich onder de tafel.
Oef! Dat scheelde niet veel!

Zit er een boef in huis?
Dan moet Raf om hulp bellen.
En wel snel!
Maar ... wat is dat?
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Daar is de boef! Hij komt binnen.
En vliegt weg met de armband.
De boef is een raaf!
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De inbreker trippelt nietsvermoedend de keuken in.
Hij ziet Raf niet die onder de keukentafel zit.
Maar Raf ziet hém wel.
Rafs mond valt open: de inbreker is een raaf!
Verbluft kijkt Raf hoe de dief mams armband neemt.
Pling, pling, klinkt het tikken van zijn bek
op de armband.
En, zoef! Daar vliegt hij met mams armband
door het raam!
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– Mam! Die raaf heeft jouw armband en ring gestolen!
Raf wijst naar de zwarte vogel in de boom.
Samen met mam haalt hij een ladder uit de schuur.
De raaf krast boos, maar Raf jaagt hem weg.
Uit het nest plukt hij mams ring en armband.
– Proficiat, Raf, je hebt een echte boef betrapt,
glimlacht mam.
– Ja, knikt Raf, een boef met vleugels!

Raf neemt een ladder.
Hij klimt naar het nest.
Daar liggen de ring en armband.
– Dank je wel, lacht mam blij.
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