
VII

Onze 
knappe 
held
Julius!

Dan heb je het zeer waarschijnlijk 

MIS! 

Hoe dúrf je!



VIII

HAP!

Zijn dom

Eten gras

Wat de meeste mensen

over zebra’s denken te weten…

Woohoo! Moet je mijn
                 snotje eens 
                      zien!

Mmm… gras!
Heerlijk gras!

Tss.

Wrattenzwijn 
denkt: mwah

O nee!
Niet
wéér!

Worden 
altijd op- 
gegeten

Grassige 
boer

Jippie!

Boe
r!



IX

Trouw aan hun familie en vrienden

Rennen sneller dan de snelste 
leeuwen

En… eh… oké, ze eten inder-
daad een heleboel gras…

Ik wist 
het.

En dom zijn ze 
absoluut ook!

Mam, ik  
hou van je.

Zoon, ik 
hou ook  
van jou!

Ah, wij 
hebben 
echt de 

allerliefste  
 kudde!

Groetjes, loser!

Stofje in  
zijn oog

  Nu  
  ben ik  
    be - 
   nieuwd.

Knorrige
gnoe

Chag- 
rij n!

Hoe zebra’s
ECHT zijn…

Puf! Hijg!

Z oeoeoef !

Kauw!

BOER!



X

	 Maar	Julius	was	niet	zoals	de	andere	zebra»s.

 En om het nog wat interessanter te maken: hij 

leefde in de

tijd van de 
romeinen!

SPANNEND,	H¤?

Hm… 
Romeinen?

Stinkende 
barbaar!

Ach…

Is alleen geï̈nteresseerd in gras.

Stoere 
Romein!



XI

HOOFDSTUK EEN

HET MEER DES DOODS

Voor Julius was het leven op de stoffige, struikachtige 

Afrikaanse prairies (namelijk: de hele dag gras eten) 

niet alleen maar leuk en lollig. Elke woensdag sleepte 

zijn moeder hem en zijn (stomme en zéér vervelende) 

broer	tegen	Julius»	zin	mee	naar	het	meer.

	 Julius	HAATTE	het	meerº

HARTSTOCHTELIJK.

NEEE!
NIET HET

MEEEER!



XII

Goeie-
morgen!

Sorry 
hoor, ik 
sta even 

te  
 poepen!

Jippie

Woo!

ZZZ.

… dus ja, toen  
stond ik dus tot aan 

mijn nek in de modder 
en ik vroeg me af of 
ik door een krokodil 

opgegeten zou worden 
of door een nijlpaard! 
Gelukkig heb ik als 
jonkie goed leren 

zwemmen…

Hij vond dat alle dieren STONKEN!

En hij vond ze ZOOO SAAI!



XIII

 En dan hebben we het nog niet eens over hoe bang 

hij	elke	keer	was	om	opgegeten	te	wordenº

Zijn broer, Brutus, daarentegen, was dól op het meer!

 En Julius vond zijn aanstellerige grote broer nog het 

allervervelendst.

Hoei!

O! Hou  
op met water 
in mijn ogen 

spatten.

Spet
ter!



XIV

Dus op een dag verzon Julius een vrolijk plannetje om 

niet	mee	te	hoeven	naar	het	meer.	Hij	zei:	«Mam,	kijk	

eens,	dit	plasje	is	precies	groot	genoeg	voor	mij!»

	 «Nee!»	riep	zijn	moeder.	«Jij	gaat	net	als	alle	anderen	

gewoon	mee	naar	het	meer.»

	 «Maar	al	die	krokodillen	danº»

Mmm!
Lekker!

Kom erin.
Het water is

       heerlijk!

Hap!Hap!

lik lik lik

Hap! 



XV

	 «Je	wordt	heus	niet	door	een	van	hén	gegrepen.	 

Dan	moet	je	wel	heel	erg	oud	of	dom	zijn,»	zei	ze.

 «En	die	woeste	leeuwen	dan?»	protesteerde	 

Julius.

	 «Ha!	Je	wordt	nog	eerder	geraakt	door	een	branden-

de steen die uit de lucht komt vallen dan dat een van 

die luie beesten je te  

pakken	krijgt!»

	 «Maar	dat	slaat	nergens	

op,»	zei	Julius.	«Dat	is	het	

domste wat ik ooit heb 

gehoord! Ik ken allerlei 

zebra»s	die	door	leeuwen	

opgegeten	zijn.»

Grr… Grr…

Ah,
in elk geval geen last van leeuwen gehad!

Zw
oe
sjj



XVI

	 «En	je	gaat	nú	naar	het	meer,	want	anders	krijg	je	

met heel wat ergers te maken dan een leeuw met 

grote	tanden!»

 Net toen Julius zijn zere billen wilde gaan verzor-

gen,	kwam	Brutus	aan	paraderen.	«Kom	op,	broertje.	

Het meer is geweldig. En veel opwindender ook dan 

dat	suffe	plasje	van	jou.»

 En voordat Julius wist wat er gebeurde, greep 

Brutus zijn voorste hoeven en begon hem in het  

rond te zwaaien.

Spreek je 
moeder niet 

tegen!

Auwaaaa!
Schop!



XVII

	 «Kun	je	in	dat	plasje	net	zulke	fantastische	achter-

waartse	salto»s	maken	als	in	het	meer?	Eens	even	zien!»

	 «Nee	dus!	Kom	op,	sukkel:	wie	het	laatst	bij	het	

meer	aankomt	is	een	wrattenzwijn!»

 En daarna galoppeerde hij ervandoor, met de rest van 

de kudde.

Zet me  
NEER!!

Oef!

O, wat 
haat ik 

die
idioot!

Plaf!



Ik wil naar 
huis!

HOOFDSTUK TWEE

HET STINKGAT






