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Rian Visser & Heleen Brulot 

daar komt aap boek_/e 5 
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Aap is rijk . 
Hij woont weer in het bos. 

~1aa,~ niet meer in zijn hut. 

Aap heeft een groot huis. Net als Mol. 

Hij heeft een zwembad in zijn tuin. 

Net als Mol. Hij draagt mooie kleren. 

Net als Mol. Hij eet veel. 

Aap wordt nog dikker dan Mol. 
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Aap ligt in zijn tuin. 
De zon schijnt. 
Aap heeft alles wat hij wil. 
Maar is Aap ook blij? 
Nee, hij is sip. 
Aap zit in een dip. 
Aap heeft niets te doen. 
Het is gek, denkt Aap. 
Ik kan doen wat ik wil. 
Niets is te duur. Niets is te gek. 
Maar wat wil ik echt? 
Aap denkt na. Hij weet het niet. 
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Bij de brug is Mol. 
Mol springt omlaag. 
Om zijn lijf zit een touw van rubber. 
Mol valt niet in het water. 
Hij blijft hangen aan het touw. 
'Wil je ook?' vraagt Mol. 
'Dit is echt gaaf!' 
Aap weet het niet. 
Hij kijkt van de brug omlaag. 
Oei, wat is het diep! 
Aap is bang. 
'Je valt heus niet in het water,' zegt Mol. 
'Doe het maar. 
Het geeft je een kik.' 
'Wat is een kik?' vraagt Aap. 
'Dat merk je wel,' lacht Mol. 
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Mol doet Aap een tu1gJe aan. 

Dan klimt Aap o p de brug. 

Aap is bang. 
Aap wil niet. 
Mol roept: 'Spring dan, Aap! 

Vooruit, toe dan!' 

Aap springt. 
Hij valt in een diep gat. 

Hij gaat heel snel. 
En dan vangt het touw hem op. 

Aap gaat op en neer. 
Wauw, dat was gaaf! 
Aap voelt zich heel erg blij. 

'Dat is de kik,' knikt Mol. 

'Wil je nog een keer?' 
'Ja, graag,' zegt Aap. 
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Aap springt 

• en springt ... 
Het is leuk. 
Het is niet eng meer. 
Het wordt zelfs 
een beetje saai. 
Na een tijdje is 
de kik weg. 
Aap heeft 

• geen zin meer. 
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Aap zucht. 'Ik wil iets nieuws doen.' 

'Ik weet wel wat,' zegt Mol. 

'Kom maar mee.' 
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Mol neemt Aap mee naar de plas. 

Hij geeft Aap een duikpak. 

Aap trekt het aan. 

Mol trekt ook een duikpak aan. 
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Aap krijgt een fles met zuurstof 
•• op ZIJn rug. 

Mol legt alles uit. 
'We duiken omlaag,' zegt hij. 
'Als je omhoog wilt, steek je je duim op.' 
'Goed,' knikt Aap. 'Ik begrijp het.' 
Hij springt in het water. 
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Daar gaan ze. 

Wat is het mooi in de plas! 

Ze zien een school vissen. 

Ze zwemmen rond een oud wrak. 
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Aap wil wel uren blijven. 

· Maar de zuurstof raakt op. 

De fles is bijna leeg. 
En dus gaan ze weer omhoog. 

13 



t 

14 



Aap en Mol rusten uit in het gras. 

Het wordt donl<er. 

Mol maakt een vuur. 

'Dat was gaaf,' zegt Aap. 

'Ja,' knikt Mol. 'Dat was echt leuk. 

Zullen we morgen weer gaan duiken?' 

'Nee,' zegt Aap. 'Het was leuk, 

maar morgen wil ik weer wat nieuws.' 

'Wat dan?' vraagt Mol. 

Dat weet Aap nog niet. 

Hij kijkt naar de maan. 
De maan is mooi. 
'Ik wil heel ver weg vliegen,' zegt Aap. 

~1111 'Dat geeft pas een kik!' 
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Mol denkt na. 
'Waar wil je dan heen?' 
'Ik wil naar de maan!' roept Aap. 
Mol lacht. 'Wat een grap!' 
Maar Aap meent het echt. 
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