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De maan staat hoog boven de dierentuin.
Directeur Diederik en zĳn vriend, egel Egbert, hebben het zich
gemakkelĳk gemaakt in bed.
Ze hebben hun tanden gepoetst, hun gezicht, handen en voeten
gewassen en hun kussen lekker opgeschud.
Directeur Diederik zet zĳn bril af en doet het licht uit. ‘En nu ga ik
eens fĳn de binnenkant van mĳn ogen bekĳken. Slaap lekker, Egbert!’
‘Slaap lekker, meneer de directeur,’ antwoordt Egbert, en hĳ rolt zich
uitgeteld op onder zĳn deken.
Maar als zĳn ogen bĳna dichtvallen hoort hĳ een vreemd geluid…
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‘Meneer de directeur,’ fluistert Egbert. Maar hij krijgt geen antwoord.
Dan hoort hij de directeur zachtjes snurken.
Kordaat zwaait Egbert zijn kleine egelbenen uit bed en pakt een
zaklamp.
Daar gaat hij, op het piepende geluid in de donkere dierentuin af.
Bij de zeehonden ziet hij iets vreemds.
Komt daar een monster uit het water?
Maar de zeehonden weten wel beter. Het is olifant Ole, die al
slaapwandelend in hun zwembad is gevallen. En zolang hij daar op
de bodem rondjes draait, kunnen zij niet slapen.
Wat nu?
Gelukkig heeft Egbert een idee…
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