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Bunty is een verlegen meisje dat moeilijk vrienden maakt. 

Een nieuwe school maakt dat er niet makkelijker op. Ze 

heeft maar één wens: een eigen huisdier. Als er op een 

nacht een buitenaards wezen dwars door het dak valt, is 

Bunty dolgelukkig.

Maar Nix, zo heet het wezen, blijkt een eigen willetje te 

hebben. Gelukkig krijgt Bunty hulp van haar buurjongen 

Timo. Maar hoe houd je een buitenaards wezen verborgen?

Bunty en Timo beleven heel wat avonturen met Nix. Dit 

boek lees je samen: dan weer ben je Bunty, dan weer Timo, 

en als je Nix bent, praat je heel vreemd. Kruip ook in de 

huid van een Man in het Zwart, of de meester op school en 

maak alles mee wat Bunty en Timo beleven!

met tekeningen van Geert Gratama
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2 Lees voor in het boek de bladzijdes Wie zijn wij? en Lees eerst even dit.
Welk personage in het boek lijkt jou het leukst en waarom? 

Bunty Hij is ZOOO pluizig zacht! Papa Ja, dat heb je met konijnen. Mama Maar je gaat er wel goed voor zorgen! Helemaal zelf! Bunty Natuurlijk. Mama Weet je het zeker, want ik vond je tamme gossie onder je bureau, morsdood. Bunty Ik weet het zeker. Mag ik hem aan Timo laten zien? Mama Timo? De buurjongen? Dus jullie zijn vrienden nu? Bunty Yep. Mama Ga maar vragen of hij een stukje van je verjaardagstaart komt eten. Bunty Doe ik! 

Ik ren naar Timo. Mijn eerste en beste vriend. Want ja, het 
zorgen voor een buitenaards wezen – dat schept een band.
Bunty Ik kom zo terug, Nix!
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Deze vragen gaan over jou en het boek. 
Je antwoord is altijd goed, als je het maar kunt uitleggen. 

Heb je al eens eerder een boek uit de serie Toneellezen gelezen? 

£ Ja, namelijk: 
 Ik vond het wel / niet leuk om samen hardop voor te lezen.
£ Nee. Het lijkt me wel / niet leuk om samen hardop voor te lezen.

1

Voor het lezen
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Bunty wil niets liever dan een eigen huisdier. In hoofdstuk 4 Voorzichtig wat je wenst komt Nix door  
haar dak vallen. Leg uit waarom dit hoofdstuk volgens jou deze titel heeft. 

Welke rol vond jij het leukst om hardop te lezen? En waarom?

Wat vind jij van het plan van Bunty en haar vader om de MIZ in de war te brengen? Leg uit.

Ik vind het wel / geen goed plan, want

Wat vond jij van dit boek? Je mag meer hokjes aankruisen.

£ grappig
£ spannend
£ griezelig
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Na het lezen Deze vragen helpen jou over het boek na te denken. 

£ raar
£ treurig
£ saai

£ verrassend
£ moeilijk
£ anders: 

64

Bunty Heb je dat uit een film ofzo!?
Timo Die Rode adelaar wel, ja.
Bunty En wie is de Snotterende snuitkever!? Ben 

ik dat!?
Timo Dat is jouw codenaam voor Operatie Nix. 

Ik ben Rode adelaar.
Bunty Ik wil geen snuitkever zijn!
Timo Oké, welke dierennaam kies je dan?
Bunty Ik ben Glimmende salamander.
Timo Rode adelaar voor Glimmende salamander! 

Kom binnen, Glimmende salamander!
Bunty Ik ben er toch al!
Timo Nee, je moet zeggen: Glimmende 

salamander voor Rode adelaar.
Bunty Zeg, kunnen we even opschieten!? Waar  

bel je voor?
Timo Om te vragen hoe het met Nix gaat.
Bunty Uitstekend. We wilden net naar beneden 

gaan om te ontbijten.
Timo Zie ik jullie daarna bij mij? Dan vertrekken 

we richting het bos. De UFO zoeken.
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Jouw eigen buitenaardse wezen
Stel dat er een buitenaards wezen door jouw dak zou vallen. Je mag 
helemaal zelf bedenken hoe het wezen eruitziet en hoe het zich gedraagt. 

Hoe heet jouw buitenaardse wezen?

Hoe kun jij praten met jouw wezen?

Welke bijzondere eigenschappen heeft jouw wezen? 

7

8

9

Hoe ziet jouw buitenaardse wezen eruit? Maak een tekening. 10

Esther van Lieshout
met tekeningen van Geert Gratama
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Mees
Mijn nieuwe meester 
heet Mees en is dus 
mees Mees. Vandaag is 
mijn eerste schooldag, 
dus ik hoop maar dat 
hij leuk is. 

Nix
Nix komt van een planeet 
waarvan ik de naam niet kan 
uitspreken. Nix is ontzettend 
lief, maar je moet hem geen 
chocolade geven, want dan 
gebeuren er vreemde dingen.

Kleintje
De hond van de familie 
Knibbels is een komondor. 
Een heel bijzondere rashond. 
Hij kreeg laatst een kleurtje 
in papa’s salon. Nu is hij 
knalroze.

Elif
Elif is een meisje dat  
bij mij in de klas zit. 

Wout 
Wout Knibbels 
is het baasje 
van Kleintje en 
zit achter mij 
in de klas.

MIZ-1 en MIZ-2
Een afkorting van  
Man In het Zwart.  
Geheime politie die  
achter Nix aanzit.
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