
Een ding is zeker:Een ding is zeker:

De De ECHTE DUIVENECHTE DUIVEN zitten  zitten 

diep diep IN DE NESTEN!IN DE NESTEN!
Komen ze er weer uit?Komen ze er weer uit?

BOEVEN VANGEN IS
VET ROE-COOL!

Rots, Curly, Tuimelaar, Pozzie en Grootkropper 
krijgen in dit AVONTUUR te maken met 
een bottenkrakende gier, een beestachtig  
kind en Pozzies lang verloren, 

DE

zijn terug om misDaad te bestrijDEn

En DE stad tE beschermen tegEn het kwaad!
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&  W
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D
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HUMOR

MAKKELIJK LEZEN

DIT BOEK IN DRIE WOORDEN
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IN  DE   NESTEN

ANDREW MCDONALD BEN WOOD

GEKIDNAPTE FAMILIE.
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PozzIe

TuiMerlAaR
zo lenig!

vindt alti jd de weg!

IN DE NESTEN
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Rots

TakO

GroOtkrOppeR

CurLysupersterk!

wijze leider

een kei in 

vermommen!

knuffeltakje

IN DE NESTEN
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‘Mmm… thuis!’

DE NESTEN-
DIEF

THUIS BEST

INHOUD
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DEEl 2
paGIna 71

paGIna 135
DEEl 3 paGe

VAN
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DE NESTEN-
DIEF
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DE NESTEN-
DIEF

DEEl 1
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Rots zit in een schoen.

Of hoopt hij dat de schoen 
in een auto verandert?

Of doet hij alsof 
hij een enkel is? 

Doet hij soms een dutje?

          ‘Het is wat fris. 

     Ik kan maar beter 

een sok aantrekken!’

1
HOOFDSTUK
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‘Hoelang 
nog?’ 

'Bij de les 
blijven, 
team!’

‘Mijn krullen 
zitten straks onder 

de stinkvoetenstank!’ 

‘Jullie hadden 
ook wat lekkers 

moeten mee-
brengen!’

‘Niet zo lang meer.’

Eigenlijk hangt de 
schoen van Rots aan 
een elektriciteitskabel.

Rots wacht op iemand.

Samen met het hele  
ECHTE DUIVEN-
team.
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Hij heeft eerder vandaag een puppy gestolen. Nu is 
het tijd voor gerechtigheid. 

De ECHTE DUIVEN komen in actie.

Ze pikken de schoenveters door, zodat ze...

Dan loopt er een 
man onder hen door.

... NAAR BENEDEN VALLEN.
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De duiven doen een van hun lievelingsaanvallen:

Rots verkoopt de man een flinke schop 
onder de kont. 

En Curly grijpt de zak.

De ECHTE DUIVEN hebben het weer klaargespeeld.

… SCHOP!

VLIEGENDE…

Het baasje heeft 
zijn puppy terug.

DE VLIEGENDE SCHOP!
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De ECHTE DUIVEN hebben het weer klaargespeeld.

Ze vliegen terug naar hun torentje. 
Maar daar wacht hun iets wat nog veel 
naarder is dan een puppydief.

Het is een gier!Het is een gier!

‘Ik heb jullie bezig gezien,’ buldert de gier. ‘Jullie 
zijn toch de ECHTE DUIVEN? ’

'Hij is eng en ook heel luid!’

'AHHHHHHH!’

 Hullo, 
duiven! '

'
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Hij heeft allerlei griezeligs 
gehoord over gieren. Ze 
brengen ONGELUK!
Maar Rots zit in de knoop 
en kan niet wegvliegen. 

Rots deinst achteruit van angst.

Hij komt met een klap 
op de grond terecht.

SMAK!

WIEBEL

WIEBEL
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Curly balt haar verenvuisten.

Rots’ vleugel doet pijn. 

Grootkropper spalkt de vleugel met de hulp 
van Tako, Rots’ knuffeltakje. ‘Je hebt je vleugel 
alleen verstuikt,’ zegt hij. ‘Maar voorlopig kun 
je je even niet vermommen.’

‘Geen stap dichterbij,

GRIEZELIGE GIER!’

‘Even door-
bijten, GOZER!’

‘Au!’

‘Maar mijn DUIVENKRACHT is dat ik een KEI ben in VERMOMMEN!’
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De gier strijkt naast hen neer.

‘Ik weet alles over jullie gieren!’ roept Rots. ‘Jullie 
brengen ONGELUK. Ik ben vast gevallen omdat 
je me VERVLOEKT hebt!’

IK BEN 
  BAREND  
   BAARDGIER!
  Ik zocht jullie, omdat…’

zegt hij luid. 

HET SPIJT ME VAN 
JE LAMME VLEUGEL!

         ‘Hou je maar niet 
            van de domme,’ zegt Grootkropper. 
‘Iedereen weet dat gieren griezelige vogels zijn die 
VLOEKEN uitspreken en BOTTEN eten.’

HUH? 
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Barend buldert van het lachen. ‘Dat klopt, ik 
ben dol op botten.’

‘Maar ik ben hier niet om iemand te vervloeken,’ 
zegt hij. ‘Ik kom een misdaad melden. Iemand heeft 
mijn nest gestolen. ONGELOFELIJK, H ?’

bottenbouillon 

bottensuikerspin

 botdog
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Rots trekt een wenkbrauw op. ‘Wie steelt er nou een 
gierennest?’

‘EEN MENS,' zegt de gier. ‘Ze heeft mijn berg 
beklommen en mijn nest gestolen terwijl ik een 
bot… eh, boodschap deed. SUPERGEMEEN!
Ik ben haar gevolgd tot aan een huis in de stad. 
Maar ik ben te groot om er naar binnen te glippen.’

een 
heleboel 
rotsen

stad
gemeen 

mens

de berg 

van Barend

donker 

woud

‘WAAR IS 
MIJN NEST?’
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‘Ik wil mijn nest terug,’ zegt Barend. ‘Het heeft me 
heel lang gekost om het extra groot te maken, 
zodat ik er met gespreide vleugels in kan liggen!’

‘Dus… willen jullie de zaak aannemen? 

ALSJEBLIEEEEFT?’
De gier ZEGT wel dat hij de ECHTE DUIVEN
niet wil vervloeken, maar hij ziet er echt uit 
als een enge BOTTENVRETER. En Rots’ 
vleugel doet heel erg pijn.

Maar als ze de zaak niet aannemen, 
VERVLOEKT de gier hen misschien 
alsnog. Er zit maar één ding op. 
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De gier leidt hen naar het huis waar het nest 
naartoe is gebracht.

‘Het plan is als volgt,’ zegt Grootkropper zodra 
ze onderweg zijn. ‘We glippen naar binnen, 
grijpen het nest… en maken ons uit de veren!’

Dat klinkt eenvoudig, maar de duiven hebben 
nog nooit een NEST hoeven redden. En Rots 
kan zijn DUIVENKRACHT niet inzetten.

EEN GESTOLEN NEST…‘ECHTE DUIVEN ZOEKEN

        … ZODAT ZE 
   NIET WORDEN 
VERVLOEKT!’
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EEN GESTOLEN NEST…‘ECHTE DUIVEN ZOEKEN Bij het huis aangekomen stuiten ze meteen op 
een probleem. Er is een FEEST aan de gang!

Eén duif zou nog wel naar binnen 
kunnen glippen. Maar van 
een hele troep zouden 
de mensen op hol slaan.

zegt de beveiliger. 
‘Gelieve uw uitnodiging 
bij de hand te houden!’

‘Welkom in de villa van 
madame Vogelaar,’

zegt Curly.

chic

chic

chic

 ‘We zullen ons 
moeten vermommen,’

JacoBienS fuIf
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‘Misschien kan ik me als HOND vermommen,’ 
roept Pozzie.

Hij duikt in een van de handtassen en vindt daar 
een paar sokken en wat make-up. 
Zijn vermomming is niet 
bepaald goed, maar kan 
ermee door. 

zegt Pozzie.

‘Omdat een handtas 
een draagbare 

hangmat is!’

Hallo HONDJES!’ 

‘Waarom zitten 
jullie in een 

handtas?’

‘Succes,’ zegt de gier en hij vliegt weg. ‘En kom niet 
met lege vleugels aan!’

Er lopen wat mensen voorbij met een hondje in 
hun handtas.

‘Woef, hondje!’
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De andere ECHTE DUIVEN vermommen 
zich ook. 

                                            Behalve Rots. Hij voelt  
zich maar naakt, zo zonder vermomming. 
Waarschijnlijk komt dat omdat hij ook naakt 
is. Dat zijn de meeste duiven namelijk. 

jurk

hond

veter

wiel
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De mensen stromen naar binnen en met hen 
ook de duiven. De vermommingen werken!

Rots wil wel meedoen. Hij besluit maar 
gewoon naar binnen te rennen. 

Gelukkig merkt niemand hem op.

‘Zet hem 
op, Rots!’
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Meteen na binnenkomst zien de duiven iemand de 
gasten in de villa begroeten.

Het is een lange vrouw met een chique veren-
mantel. Dat moet madame Vogelaar wel zijn. Ze 
ziet eruit alsof ze gekleed is in een pak van kippen.

zegt madame Vogelaar. 
‘Twiet! Twiet!’

‘Welkom op het 
feest, twiedeltjes! 
Kom vlug kijken naar mijn fantastische 
nieuwe…’
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De ECHTE 
DUIVEN hebben 
de nestendiefnestendief
gevonden.

‘... gierennest!’
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Het is gigantisch groot en reuze-indrukwekkend en 
het ligt aan een ketting… met 
een hangslot.

‘Daar is ons doelwit, team!’ zegt 
Grootkropper. ‘Maar hoe pikken 
we het in vredesnaam terug?’

Daar ligt Barends 
Daar ligt Barends         gestolen nest!
        gestolen nest!

‘... gierennest!’
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Rots kan zijn ogen niet van 
het nest afhouden. Het is FANTASTISCH.

Maar hij staat op het punt geplet te worden!

Vanuit een baard kun je 
geweldig gluren!

... naar de 
dichtstbijzijnde 
schuilplaats.

2HOOFDSTUK

Daarom 
vliegt 
hij vlug...
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‘PSST!‘PSST!’’ fluistert Rots.

PSSTPSST is een geheime duiven-
code. Het staat voor: 

De andere duiven horen hem en 
duiken ook vlug de baard in.

Alle duiven, behalve 
Pozzie. Die is vandaag 

namelijk een hond. 

'Ik wist niet er 

zulk dun brood 

bestond!’

ZA
KD

OE
KJ

ES

PPotje 
SSamen 
SSpioneren,
TTeam!
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De ECHTE DUIVEN kijken naar het nest.

‘Madame Vogelaar wil vast een vogel zijn,’ zegt 
Rots. ‘Waarom zou ze anders een nest stelen? Ik 
durf te wedden dat ze er ’s nachts in slaapt.’

‘Ik ben bang dat ik niet sterk genoeg 
ben voor die ketting,’ zegt Curly.

‘Zit er nou iets IN het nest?’ 
vraagt Rots.
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Ineens komt er een vogel uit het nest gevlogen. Ze 
strijkt neer op het hoofd van madame Vogelaar.

Het is een PRACHTIGE duif, die precies lijkt op 
madame Vogelaar! Wat eigenaardig.

‘TWIET, TWIET! Attentie, attentie!’ zegt 
madame Vogelaar.

'Kijk! Daar is mijn jacobijn-

duif. Dag Jacobientje!'

‘Moet je die 
mooie veren 

zien!’

‘WAUW!’
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Ze kijkt Jacobientje liefdevol aan.

‘Reuze bedankt dat u allemaal 
naar Jacobientjes verjaardag 
bent gekomen!’ zegt madame 
Vogelaar. ‘Ik weet dat het 
een beetje gek is om een 
verjaardagsfeestje voor een 
vogel te organiseren, maar ik ben 
nu eenmaal dol op haar! Daarom 
heb ik haar dit prachtige nest 
cadeau gedaan.’

‘Moet je kijken 
wat roe-cool,’ 

zegt Tuimelaar.
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‘Een gierennest is heel zeldzaam en heel duur,’ zegt 
madame Vogelaar. ‘Mijn beveiliger Roeland zal het 
bewaken.’

‘Zo is het,’ zegt Roeland. ‘Bovendien zit het nest 
met een ketting vast en alleen ik heb de sleutel!’

Rots slikt. Een ketting, een hangslot ENEN een 
beveiliger? Zo wordt het wel HEELHEEL moeilijk om 
het nest terug te stelen!

‘Als we het nest niet terugbrengen, zal 
de gier ons VERVLOEKENVERVLOEKEN!’ zegt Curly. 
‘Dan is het vast gedaan met mijn krullen!’
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Precies op dat moment beginnen alle 
honden (en Pozzie) te braken. 

‘Sorry, honden-

vriendjes! Blijkbaar 

was het toch geen 
brood…’

stukjes 
zakdoek-
braaksel

zegt madame 
Vogelaar. 

‘AAUUU!’

 ‘Ik bedoel… 
IIEEE!’

Madame Vogelaar kijkt Jacobientje een beetje raar 
aan. En haar stem klinkt wel erg hoog.
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De mensen brengen hun hond naar het grote 
hondenkussen in de hoek. Pozzie doet zijn 
vermomming af en vliegt de baard in.

‘Uw aandacht, graag,’ zegt madame Vogelaar 
streng. ‘Zou u allemaal uw hond naar het honden-
kussen willen brengen? Anders maken ze nog meer 
rommel, en dat heeft Jacobientje liever niet.’
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‘Zal ik die vlooienbalen maar de tuin in gooien?’ 
bromt Roeland. Met één hand 
         tilt hij het kussen én 
                alle honden op.

‘Eh, nee, hoor. Ze mogen wel blijven,’ zegt 
madame Vogelaar. ‘We kunnen niet té streng 
zijn voor de dieren, nietwaar Jacobientje?’

Nu Roeland staat te praten met madame Vogelaar, 
ziet Tuimelaar haar kans schoon. 

‘Tuimelaar!
Wat doe je?’
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En vliegt terug naar de baard.

Ze neemt de 
vorm van de 
sleutel aan.

Tuimelaar is BRILJANT!
Ze is een kopie van de sleutel geworden.

‘Nu kunnen we het hangslot openmaken… maar 
dan met MIJ! ’ zegt ze lachend.
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‘En dan kunnen we de ketting losmaken,’ zegt Rots. 
‘Maar wat moeten we daarna?’

‘We zouden het nest door de open haard mee naar 
buiten kunnen nemen,’ zegt Curly. ‘Als dat gaat…’

‘Dan moeten we wel weten waar die open haard 
naartoe leidt,’ zegt Grootkropper. ‘Er is buiten vast 
een schoorsteen.’

‘Eerst moeten we ongezien de 
baard uit zien te komen,’ zegt 
Tuimelaar. ‘Maar hoe?’
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Curly heeft een idee. 

Ze duikt 
de broek 
van de 
man in.

En begint flink te wriemelen!

Na een poosje kan 
de man er niet meer 
tegen en rent hij de 
     kamer uit. 

‘Pardon!’

‘Ik zorg er wel voor dat deze 

meneer ons naar buiten brengt.’
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Eenmaal in de gang vliegen de duiven 
de baard uit. 

Ze hebben de achterdeur gevonden. 

zegt Pozzie.

‘Heb ik nu 
alwéér duiven 
in mijn baard?’

‘Op naar de 
schoorsteen, duffies… 

eh, DUIFFIES!’ 
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Rots’ vleugel doet nog steeds zeer, daarom blijft 
Pozzie met hem in de tuin wachten. De anderen 
gaan op zoek naar de goede schoorsteen.

Hij vliegt 
naar een oude 
barbecue om te gaan zitten.

zegt Rots.

Rots schrikt zo erg dat hij van de barbecue valt. 
Hij zal toch niet opnieuw zijn vleugel bezeren? 

‘Even op adem 
komen, hoor,’ 

HULLO? 
klinkt het vanonder 
het deksel.
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