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Welkom !

Ik ben het, Pieter Konijn,
je echte gids. Ben je er klaar voor?
Kom, ik neem je mee op ontdekkingsreis
naar het land van de Blauwe Wortel!
Samen met mij leer je deze stam
van een beetje gekke maar
vrolijke konijnen kennen en help je
hun de heilige Blauwe Wortel
terug te vinden die ze altijd
maar weer kwijtraken!

Daar gaan we dan!
Volg mij!
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e geschiedenis van de Blauwe Wortel begint
heel lang geleden, in de duistere tijd van de

PrEhistoRIe. In die tijd spuwen verschrikkelijke
vulkanen vuur en lava uit over het aardoppervlak.
De wolachtige konijnensnoeten, konijesaurus rex
en andere tijgerkonijnen met sabeltanden voeren een schrikbewind.
De konijnen hebben zich lekker diep in hun holen genesteld en leven
vreedzaam van hun oogst van reuzewortels.
Maar twee belangrijke gebeurtenissen gaan spoedig hun leven
veranderen. Eerst ontdekt Konijntje Hapipipol het vuur als hij twee
wortels tegen elkaar wrijft. Gelijk wordt hij de chef-kok van de
konijnenstam.
Vervolgens stuiten twee verdwaalde jagers bij toeval op een mooi klein
azuurblauw worteltje. Heel bijzonder, magisch en sprookjesachtig.
Alle konijnen raken in de ban van de prachtige wortel! Maar dan
ontstaat er paniek onder de konijnen. Ze willen hem allemaal grijpen,
aanraken en te pakken krijgen. Het is één grote warboel! Als in alle
verwarring de heilige wortel zoekraakt, wordt het drama nog groter!
Sinds die dag zijn de konijnen wanhopig op zoek naar
de Blauwe Wortel. Ze vinden hem, raken hem
weer kwijt, vinden hem opnieuw,
en raken hem opnieuw kwijt.
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n de verte, in de rijke en mooie vallei, stroomt
vreedzaam de Wortelrivier. We zijn in het
zuidelijk deel van Egypte, OPPER-EGYPTE.
Een dappere jonge architect is klaar met zijn werk. Hij
legt de laatste steen van zijn allernieuwste creatie, een prachtig,
spits toelopend, stenen hol.
Binnenin ziet alles er geweldig uit. De wanden zijn rijk versierd
met wortelmozaïeken en muurschilderingen die verhalen
afbeelden over konijnen... en wortels.
Beneden, helemaal onder in deze piramide bevindt zich het graf.
Om dit graf tegen rovers te beschermen, worden de twee meest
gevreesde soldaten van de stam buiten bij de ingang opgesteld.
De konijnenmummies hebben genoeg van het opgesloten zijn en
denken alleen maar aan ontsnappen. De soldaten moeten hun
ontsnapping voorkomen.
Vandaag is het feest voor de stam. Er wordt een groot gastmaal
bereid. De oude farao Konijethep II opent zijn nieuwe spitse paleis.
Zijn dochter, de mooie jonge prinses Barbara Konijsis wordt
gekroond. Zij moet hem opvolgen en de farao hoopt dat ze beter
kan zoeken dan hij. Weet zij de heilige Blauwe Wortel te vinden?
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e zijn in het hart van het rijke en welvarende

OUDE ROME. De konijnen genieten van het leven
en hebben plezier. Elke dag gaan ze opgewekt

naar het circus, Circus Maximus Konijus, dat hun trieste en treurige keizer Julius Konijnenkoning heeft laten opzetten.
Vanaf de hoge tribunes wonen ze de voorstelling bij. Op het zand
strijden de tijgerkonijnen, de clownofanten en de torokonijnen tot
groot vermaak van iedereen.
Maar het hoogtepunt van de show is het duel tussen de
zwaardvechters. Het publiek komt van heinde en verre om
te kijken naar het beroemde duo: Karel Konijreus en Tinus
Konijpatser. Zij zijn de twee verschrikkingen van de arena. De één
daagt zijn moedige tegenstanders (komt zelden voor) uit, de ander
valt de waaghalzen aan.
Het maakt niet uit wie er wint, de toeschouwers steken aan het
einde altijd hun duim op en vragen de Keizer om genade. Het is
een prachtige feestdag en het zou helemaal geweldig zijn als de
Keizer de heilige Blauwe Wortel eindelijk zou vinden.

