Leuk je weer
te zien !

Ik hoop dat jullie hebben genoten van het
geweldige verhaal van de konijnenstam.
Dit keer neem ik jullie mee naar de wereld
van de beroepen. Uh, ja, de konijnen werken
(een beetje). Ik ben dus weer je gids, zodat je
alle beroepen van de vrolijke konijnen kunt
ontdekken. Ze zijn trouwens nog steeds op zoek
naar de heilige Blauwe Wortel.

Daar gaan we dan!
Volg mij!

op zoek naar de

blauwe
wortel
De beroepen

andaag, zondag, is het marktdag. De konijnenfamilie
gaat op pad om boodschappen te doen. Het is een
mooie dag voor de VAKMANNEN

EN HANDELAREN. Je

hoeft niet naar een belangrijke marketingschool te gaan
of groot marktonderzoek te doen om de handel te kunnen begrijpen.
Hier worden wortels verkocht die met wortels worden betaald.
Langs de holpassages bieden handelaren hun wortels aan in allerlei
soorten en maten. Bij de Wortelslager krijgen we twee mooie
dikke plakken Wortelbiefstuk. Daarna nemen we bij de bakker twee
dampende wortelstokbroden mee en gaan we naar de kruidenier om
van alles te kopen voor een lekkere stoofpot van… wortels.
In deze winkelpassages vind je ook alles wat een konijnenleven
aangenamer maakt, zoals een nieuw modieus kapsel bij de kapper,
een trendy pak bij de kleermaker of een paar fraaie schoenen bij de
schoenmaker. En vooral bij de boekhandelaar, want het schijnt dat je
daar een geweldig boek over de zoektocht naar de Blauwe Wortel kunt
kopen.
Als je de hele overdekte markt over bent geweest waar boeren en
tuinders van de omliggende holen hun gewassen verkopen, eindigt
de zondagse wandeling op het terras van het beroemde Grand Café
Wortel om te lunchen en een praatje met andere konijnen te maken.
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e wat treurige Konijnenkoning zit op zijn tractor en
denkt aan zijn werk. Een geweldig gevoel van trots
doet zijn hart sneller kloppen, want het tijdperk van
het met de hand plukken van de wilde wortel is voorbij.
De konijnenstam is begonnen aan een groots plan voor moderne

LANDBOUW. Elke bebouwbare ruimte in het hol wordt gebruikt om
blauwe wortelbomen en wortelwijnstokken te planten en hele
wortelvelden in te zaaien.
Vandaag is het oogstdag. Daarboven op de hellingen is de wijnoogst
en plukken de konijnen de bomen. Verder naar beneden, op de brede
oevers, zijn ze ook aan het oogsten. Ze plukken volle manden wortels
en tractoren met aanhangers rijden af en aan om het fruit van de
oogst naar de pers of de molen te brengen. Aan de ene kant wordt een
heerlijke wortelsap geperst, snel in vaten gedaan en naar beneden
gebracht om te rijpen op de bodem van het hol. Aan de andere kant
toveren twee gigantische molenstenen de wortels om tot een licht en
geurig zoet meel, waarvan de konijnen direct knapperige goudbruine
broden bakken.
Tractoren, maaiers, pers, molen... de konijnen zijn trots op de wind van
vooruitgang en moderniteit die door hun hol waait. Maar vooruitgang
is ook wetenschap en onderzoek. De wetenschapper Konijgenie werkt
onvermoeibaar door om de wortel van de toekomst te ontwikkelen,
namelijk eentje die nog groter, smakelijker en rijker is. Soms hebben
zijn experimenten een vreemd resultaat en worden er in zijn tuin
wortels aangetroffen in de meest rare vormen en kleuren. Zou de
wetenschapper proberen een genetisch gemodificeerde wortel te
ontwikkelen? Een Blauwe Wortel misschien?

r is een virus uitgebroken, de konijnen kronkelen van
de pijn terwijl ze hun buikje vasthouden. Helikopters
en ambulances vervoeren de zieke konijnen met spoed
naar het nieuwe ziekenhuis, een ultramodern gebouw waar
de oude Konijnenkoning de baas is. Je kunt er voor alles terecht en de
belangrijkste specialisten werken er.
Je vindt er de Eerste Hulp waar bange patiënten welkom worden
geheten door dokter Konijekelly met haar gevreesde spuiten die zij
zonder aarzeling en heel onhandig gebruikt.
Chirurgie wordt geleid door de beroemde dokter Mooikonijn, die zijn
eigen afdeling heeft en wordt geassisteerd door zijn twee trouwe
verpleegsters. Hij maakt zich klaar om met zijn precisieapparatuur te
gaan opereren.
De apotheek staat onder leiding van professor Konijgenie. Hij heeft een
unieke en revolutionaire behandeling ontwikkeld; de worteltherapie.
Het is een behandelwijze waarbij patiënten een infuus van een sappig
wortelaftreksel krijgen waaraan een enorme hoeveelheid heerlijke
groene en oranje wortelcapsules wordt toegevoegd en dat met kilo’s
tegelijk meerdere keren per dag wordt toegediend.
Dan is er nog de afdeling psychiatrie waar de gevoelige professor
Konijreus zorgt voor de psychologische kant van de patiënten. Maar
aangezien hij zelf behoorlijk wat moeite heeft om zijn zenuwen te
beheersen, durven maar weinig konijnen bij hem op de bank plaats te
nemen. Gelukkig is er dan nog zijn onafscheidelijke compagnon Diego
Konijn.
Tot slot is het ZIEKENHUIS uitgerust met een zeer efficiënt
revalidatiecentrum, met een mooi zwembad (met glijbaan) waarin de
konijnen graag een duik nemen. Maar in dit ziekenhuis weet iedereen
één ding: als ze de Blauwe Wortel in handen krijgen, zou dit zeker de
allerbeste behandeling zijn.
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Een stam van waakzame gelukkige konijnen !
Iedereen heeft zijn temperament en zijn eigenaardigheden! het is aan jou om ze allemaal op de vorige pagina’s te vinden.

Ramon

mollie

AUDREY

GREGOR & MARK

EDDY

Jan

LENGTE : 2.15 M – GEWICHT : 192 KG MET LEGE MAAG.

LENGTE : 1.88 M – GEWICHT : 75 KG PER STUK, MET
LEGE MAAG, MENEER.

LENGTE : 1.85 M – GEWICHT : 68 KG WANNEER HIJ
VERLIEFD IS, ANDERS 85 KG.

LENGTE : RIJZIG – GEWICHT : SLANK.

LEEFTIJD : 35 JAAR, MENEER.

LEEFTIJD : WANNEER HIJ VERLIEFD IS...

BIJZONDER KENMERK : ZE ZIJN ONAFSCHEIDELIJK. DE
TWEE ENIGE HAZEN VAN DE STAM. OM U VAN DIENST
TE ZIJN, MENEER.

BIJZONDER KENMERK : KRANKZINNIG VERLIEFD,
HARTSTOCHTELIJK, ENZ, ENZ.

KONIJREUS

SLIMKONIJN

KONIJEKELLY

DE HAAS

LENGTE : 1.98 M – GEWICHT : 103 KG ZONDER KETTING.

LENGTE : 1.90 M – GEWICHT : 18 KG, AFHANKELIJK VAN DE MODE.

LEEFTIJD : NIEMAND DURFT HET HEM TE VRAGEN.

LEEFTIJD : ZIJ IS TOCH MAAR MOOI DE VROUW VAN DE BAAS

LEEFTIJD : EEUWIG 25 JAAR EN ZONDER ANTI-RIMPELCRÈME.

BIJZONDER KENMERK : WE WETEN NIET ZEKER OF HIJ
ALLEEN MAAR WORTELS EET. HIJ ZOU GEZIEN ZIJN
MET EEN BEENHAM IN ZIJN HAND.

BIJZONDER KENMERK : HOEWEL ZIJ IETS MINDER
GESPIERD EN GETATOEËERD IS DAN RAMON, IS ZIJ
TOCH EEN VAN DE STERKSTEN VAN DE STAM.

BIJZONDER KENMERK : HAAR MOTTO IS “ONDER ALLE
OMSTANDIGHEDEN ELEGANT BLIJVEN. DAT IS ALLES”.

Hij is een echte taaie. Zijn lichaam is
bedekt met tatoeages en zijn gezicht
met littekens. Door zijn postuur,
kracht, gewicht en rare blik is hij een
ware verschrikking. Hij wordt altijd
vergezeld van zijn tweede ik, Diego. 

Ja, ondanks haar verschijning is
Mollie een vrouw! Zij is verantwoordelijk voor het moraal van de meisjes van haar koninkrijk en neemt
haar rol ter harte.

Slank en nonchalant gaat zij sierlijk
door het leven. Ze is elegant, draagt
altijd heel geraffineerd een vierkante
sjaal om haar hoofd en houdt voorzichtig een lang wortelstokje in haar hand.

Samson “TREURWILG”

konijnenkoning

senior

Les personnages
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Ramon

THEODOOR
Lapinobalez

KONIJNEHAPIPIPOL KONIJGENIE

LENGTE EN GEWICHT : VARIEERT, AFHANKELIJK VAN
ZIJN HUMEUR.

LENGTE : 1.72 M VROLIJKHEID - GEWICHT : 75 KG AAN
GOED HUMEUR.

LEEFTIJD : OCH!, WAAR IS DAT GOED VOOR…

LEEFTIJD : DAT GAAT JULLIE NIETS AAN!!

BIJZONDER KENMERK : ALTIJD TRANEN IN DE OGEN
EN PILLEN TEGEN TREURIGHEID BINNEN HANDBEREIK.

BIJZONDER KENMERK : ZE ZEGGEN DAT HIJ LANG
GELEDEN EEN KEER HEEFT GEPROBEERD TE GLIMLACHEN.
MAAR DIT WAS EEN BITTERE MISLUKKING.

Allez, fini
de rigoler
…

Taille : 2m15 - Poids : 192 Kg à jeun.

âge : Personne n'a osé lui demander.

Particularité
sûr qu'il: ne
Lengte : : on n'est pasGEWICHT
mange que des carottes, il aurait été vu
avec un jambon à l'os à la main.

VERKONIJLIEFD

Ze zijn een tweeling, van het
hazenras, toegewijd om de baas
te dienen... Kortom, ze zijn anders. Hun opleiding en hun rol is
om zich niet met anderen te bemoeien. Butlers zoals je ze niet
meer vindt.

Grasse

Smoorverliefd op de mooie jonge
Zoë Konijntje met wie hij vaak zit
te flirten. Hij is naïef en goedgelovig. Daarom kunnen zijn vrienden
hem ook goed voor de gek houden.

AUDREY

MOOIKONIJN
LEEFTIJD : JONG EN MOOI. DAT IS GENOEG.
BIJZONDER KENMERK : ”HEER, MOOI, SINGLE,
STIJLVOL, SPORTIEF, HOUDT VAN MUZIEK EN
WORTELS. ZOEKT MOOIE DAME VOOR EEN
ONTMOETING EN MEER ALS HET KLIKT”.
“Ik weet het, ze zijn allemaal gek op
me. Wat kan ik eraan doen?” Deze
zelfverzekerde en charmante arrogante kwast heeft maar één doel
voor ogen; het verleiden, verleiden en nog eens verleiden van alle
mooie meisjeskonijntjes. Hij is hot.

GRÉGOIRE & MARC-ANDRÉt
EDDY

John

junior
Kevin
ROBERT
LapinAKELLY
LapinATOUTTMOLL
DULIÈVRE
LAPINigot

LAPINOBelo

Âge : C'EST LA FEMME DU CHEF, tout deâge
MÊME.
: 25 ans pour toujours et sans colagène.
âge : 35 ans, monsieur.

âge : JEUNE ET BEAU, ÇA SUFFIRA.

KONIJSLONS

KONIJTOOST

KONIJNEHAPIPIPOL

Taille : 1m98 - Poids : 103 Kg SANS SON Taille
COLLIER.
: 1m90 - Poids : 18 Kg, ça dépend de Taille
la mode.
: 1m88 - Poids : 75 Kg / pièce, monsieur.
Taille : 1m85 - Poids : 68 Kg amoureux, sinon
Taille
85Kg.
: ÉLANCÉ - Poids : SVELTE.

Tout le monde
sort ses papiers
et se présente !

âge : quand on est amoureux...

Particularité
: légèrement
MOINS
costaude
Particularité
et
: une devise
: En toute
circonstance,
Particularité
Inséparables,
sont les deux
Particularité
amoureux
à la folie, passionnément,
: "j.h., BEAU, célibataire, raffi
LENGTE
: :GROM!!!
– GEWICHT
: GRRRR!Particularité
LENGTE
: ERNSTIG
- GEWICHT
: BEROERD.
LENGTE
: 0.83 M
GEBOGEN
– 1,65 M :RECHTOP
: 25 KGce
DROOG.
TATOUÉE QUE RAMON,ELLE reste MALGRÉ
rester
TOUT
chic,c'est
UNe tout.
seuls lièvres de la tribu, pour vous serviretc,
monsieur.
etc....
sportif, aimant la musique et les carotte
DES principales forces physiques de la tribu.

J.F. belle,pour rencontre, plus si affinités

LEEFTIJD : LAAT ME MET RUST MET JE VERVELENDE VRAGEN.

LEEFTIJD : PFFF… GRAPPENMAKER.

Als chef-kok van de stam staat hij
bekend om zijn slechte humeur
en donderende tirades als hij zijn
keukengereedschap kwijt is.

dag en nacht
stam en die
staat aan het begin van de grote
wetenschappelijke vooruitgang van
het Konijnschap. Geen enkel vak heeft
geheimen voor hem. Hij is goed in
wiskunde, natuurkunde, biologie en
knutselen en hij gebruikt al zijn kennis om de Blauwe Wortel te kunnen
vinden.

pukkels. Hij heeft altijd een slecht
humeur en is opstandig tegen de
konijnengemeenschap. Hij is van
plan om weg te lopen. Maar daarmee wacht hij tot zijn vader zijn
straf - het inhouden van zakgeld
- intrekt.

de rol van wijze en doordachte
oude man moeten geven. Maar
met de tijd, is zijn brein verstard.
Hij beschikt over een eeuwige
eentandige brede glimlach en een
grote levensvreugde. 

Gaw

BARBARA

MARjolein

VIRIDIS

ZOë

DIEGO

LENGTE : 0.40 M UITGEREKT – GEWICHT : 40 KG +
GEREEDSCHAP.

LENGTE : MOOI – GEWICHT : HEEL MOOI.

LENGTE : ZOALS… – GEWICHT : …MIJN VRIENDIN.

LENGTE : NIET ERG GROOT - GEWICHT : DUN.

LENGTE : BEHAARD – GEWICHT : IENIEMIENIE.

LEEFTIJD : BIJZONDER MOOI.

LEEFTIJD : JE VRAAGT EEN MEISJE NIET NAAR HAAR LEEFTIJD...

LENGTE : NIEMAND WEET HET – GEWICHT: OOK DIT
WEET NIEMAND.

LEEFTIJD : ABONNEMENT OP HET TIJDSCHRIFT “JONG EN MOOI”.

LEEFTIJD : SCHIJN BEDRIEGT.

BIJZONDER KENMERK : BLOOST HEEL ERG SNEL.

KENMERK : ONAFSCHEIDELIJKE HANDLANGER VAN
REUS RAMON. SOMMIGE NOEMEN HEM “ZIJN
TWEEDE IK”.

Grappige baas. Zijn gevoeligheid en
kwetsbaarheid worden altijd op de
proef gesteld. Hij kan geestelijk
helemaal uitgeput raken van problemen. Zoals te veel wortels, niet
voldoende wortels, te gare wortels,
niet te gare wortels en vooral de
vervloekte Blauwe Wortel die ze
maar niet vinden.

kirafeg
LEEFTIJD : VOLGENS DE KOOLSTOFMETHODE 14.

Au Pays de la Carotte Bleue

leeftijd :

mooikonijn

BIJZONDER KENMERK : KONIJESAPIENS DIE GRAAFT,
GRAAFT, GRAAFT, TELKENS WEER.

BIJZONDER KENMERK : MOOI EN BLOND, OF BLOND
EN MOOI. EN DAN MET HAAR MOOIE BLONDE HAREN
IS ZIJ ECHT HEEL MOOI...

Raakt in de prehistorie in paniek
als hij een gekke gloeilamp ziet en
vlucht door een tunnel te graven. In
ieder tijdperk duikt hij, vanuit de linkeronderhoek, op uit de tunnel.

Op en top prinses. Lang blond haar
en een killer glimlach die alle
jongenskonijnen doet smelten. Vaak
in het vizier van Jan. Maar ook onder
zeer streng toezicht van Mollie.

C'est un dur. Un vrai. Son
corps est couvert de
bijz. Kenmerk :
tatouages et son visage de
cicatrices. Sa taille, sa force,
son poids et son regard fou
Hij
is une
eenvraie
genie
die
font
de lui
terreur.
Il est
toujours accompagné
klaarstaat
voor de
de son alter ego, Diego.

blooskonijn
BIJZONDER KENMERK : GROENE BRIL + SPROETEN +
ROOD HAAR.
Blakend roodharig meisjeskonijn.
Zij is de eeuwige vriendin en volgeling van Barbara. Ze draagt altijd
een groene bril omdat ze bijziend is.
Je zou haar “peenhaar” kunnen noemen. Maar dat is een beetje flauw.

Oui, malgré les apprarences,
Avec son allure longiligne et
Ils sont jumeaux, de la race
Grasse est une femme ! Elle
nonchalante, elle traverse avec
des lièvres, dévoués au
BIJZONDER
KENMERK
:
DWARSLIGGER.
HIJ
GAAT
UIT
BIJZONDER
KENMERK
: HIJ HEEFT NOG MAAR ÉÉN
fut mariée en premières
grâce les époques. Élégante et
service du chef… Bref, ils sont
HUIS
ZODRA
DE ORTHODONTIST
TAND. DEZE LAAT HIJ
GRAAG ZIEN.
ALTIJD
TEVREDEN.
noces
au souverain
d'une ZIJN PLAATJESBEUGEL
raffinée, elle porte toujours
différents.
Leur
éducation
et
petite principauté ensoleillée.
noué sur la tête un foulard,
leur rôle font qu'ils ne se
UIT
ZIJN MOND HAALT.
Elle a en charge la morale des
carré, de marque Carotthès, et
mélangent pas aux autres.
jeunes filles de son royaume
manie un long croque-carotte
Het ouwetjeDesvan
de stam.
majordomes
comme Zijn
on
et prend son rôle très à cœur.
bout des doigts.
n'en faitleeftijd
plus.
Tiener
met vettig haar duen
veel
eerbiedwaardige
zou hem

NYxoculus
LEEFTIJD : WE ZEGGEN TOCH DAT WE DAT NIET WETEN!
BIJZONDER KENMERK : ‘S NACHTS GROENE OGEN DIE
JE AANKIJKEN. EEN BEETJE ENG, NIET?!
Wie is hij? Wat doet hij? Wat zoekt
hij? Al deze vragen blijven onbeantwoord. Geheimzinnige blik
starend in het donker. Hij is bij elke
gebeurtenis aanwezig. Maar verder
weten we niets over hem.

konijntje
Jong en mooi meisjeskonijn,
terughoudend, verlegen en heel
bescheiden. Wordt altijd gevolgd
door haar eeuwige grote liefde en
beschermer, Eddy.

LEEFTIJD : STEL IK JOU DAAR VRAGEN OVER??!

Amoureux transi de la jeune
"Je sais, elles sont toutes
et jolie Zoé Lapinapetite.
dingues de moi, qu'y puis-je?".
BIJZONDER
KENMERK
:
NET
ZO
AARDIG
ALS ZIJN VADER.
Quand il n'est pas à côté d'elle,
Sûr de lui et de ses charmes,
DOOR
SOMMIGEN
GLIMLACH” cet
GENOEMD.
à lui
faire
les yeux”ZUSTER
doux, son
arrogant belâtre avance
naturel naïf et crédule fait de
au fil des histoires avec un
lui la victime idéale de petites
seul objectif : séduire, séduire
arnaques
de la part
de ses
Duistere
maar
onmisbare
hulpséduire
in toutes les
et encore
camarades.
jolies
lapines. Il est chaud.
de keuken. Hij lijkt oud en
versleten

door de woede-uitbarstingen van
zijn vader, de chef-kok van de stam.

konijn

De kleinste van allemaal. Altijd vergezeld van zijn handlanger Ramon.
Zijn geweten, zijn verstand zelfs. Hij
is trouwens de enige die hem kan
controleren.

