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Of lukt het hem en zijn monstermama
om samen de kinderen te verjagen?
Een grappig, verrassend verhaal over naar bed gaan,
waarin de rollen eens omgedraaid zijn.
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Mis bang in bed

De Vier Windstreken

Een Vier Windstreken Prentenboek

Monster is bang in bed

Tijd om naar bed te gaan!
Maar Monster is een beetje bang.
Bang voor de enge kinderen boven zijn bed.
Zo kan hij toch niet slapen?
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“Kom, lief klein Monstertje, tijd om naar bed te gaan!”
Mama tilt Monster met een zwaai op en laat hem
vrolijk door de kamer vliegen.

Maar Monster staat wat te draaien.
“Wat is er?” vraagt mama. “Waarom ga je niet naar binnen?”
Monster zucht. “Ik durf niet te gaan slapen.
Ik ben bang voor de kinderen boven mijn bed.”

Daar weet mama wel raad mee.
Met grote passen stapt ze de kamer van Monster binnen.
Ze gromt met een heel boze monster-mama-stem:
“Ik ben de mama van Monster. En ik zeg tegen alle
kinderen boven het bed of achter de kast: Wegwezen!
Nu meteen!”

