
Vandaag is het Pasen. Bobo is extra vroeg 
opgestaan, want hij weet dat er paaseieren 
zijn verstopt. “Ga nog maar even slapen,” 
zegt mama slaperig. Het is veel te vroeg.” 
Teleurgesteld gaat Bobo terug naar zijn bed, 
waar hij gelukkig meteen weer in slaap valt.

Om 8 uur maakt mama hem wakker. 
“Nu mag je eieren zoeken,” zegt 
ze. Bobo staat meteen naast zijn 
bed. Hij schiet in zijn kleren en 
rent samen met Krabbel de trap 
af. “Er zijn elf eieren verstopt,” 
zegt mama. “Alleen in de 
woonkamer, dus jullie hoeven niet 
in de keuken of buiten te zoeken.” 
Bobo en Krabbel krijgen allebei 
een mandje waarin ze de eieren kunnen 
bewaren. En dan beginnen ze.

Bobo vindt al snel het eerste ei onder de bank. 
Het is prachtig: paars met roze streepjes. 
Bobo legt het in zijn mandje. “Hee Frommel, 
slaapkop!” roept Bobo. “Kijk eens, ik heb het 
eerste ei!” Frommel kijkt niet op. Hij ligt heerlijk 
te snurken in zijn mand. Hij heeft helemaal geen 
zin in eieren zoeken. Meteen na Bobo vindt 
Krabbel een ei. Het is geel met blauw en lag 
achter het gordijn. Krabbel kijkt er trots naar. 
Het liefst zou zij het ei meteen opeten. “Straks 
mag je lekker smullen,” belooft mama, “eerst 
alle eieren zoeken.” 

Bobo en Krabbel vinden nog een heleboel 
eieren. Achter een boek, in de bloempot, op de 
klok en onder de tafel. Hun mandjes zijn bijna 
vol. “Hebben we alle eieren al?” vraagt Bobo. 
Hij telt. Een, twee, drie... Bobo en Krabbel 
hebben al tien eieren gevonden. “Jullie hoeven 
er nog maar eentje!” zegt papa. Bobo en 

Krabbel gaan meteen weer verder. Allebei willen 
ze graag het laatste ei vinden.
Nog één keer kijkt Bobo onder de kast, achter 
de vaas, tussen de kussens van de luie stoel en 
in de haard. Krabbel speurt tussen de spulletjes 
op de vensterbank, achter de gordijnen en in 

de kast. Maar hoe goed ze ook kijken: ze 
vinden het laatste ei niet.

Ook papa helpt nu zoeken. Hij kan 
namelijk op de hoge plekjes kijken. 
Maar ook hij vindt het laatste ei 
niet. “Misschien heb ik me vergist 
en waren het maar tien eieren,” 
zegt mama twijfelend.

Krabbel schudt Frommel wakker. 
“Kom Frommel, help jij ons om het 

laatste ei te vinden?” Frommel knijpt zijn 
ogen stijf dicht. Hij heeft helemaal geen zin. 
Hij houdt niet eens van eieren!” Bobo kriebelt 
Frommel op zijn kop. Zo lief als hij kan, zegt hij: 
“Je moet echt helpen, Frommel. We vinden dat 
laatste ei nooit zonder jou. Je bent de allerbeste 
speurhond.” Eindelijk komt Frommel zuchtend 
overeind. Langzaam begint hij over de vloer 
te snuffelen. Zijn ogen zitten nog half dicht. 
Bobo loopt achter Frommel aan. “Goed zoeken, 
Frommel!” zegt hij streng. 

Frommel sjokt een rondje door de woonkamer, 
maar hij vindt niets. Slaperig loopt hij weer 
terug naar zijn mand. En daar… ziet Bobo iets 
gekleurds. Het lijkt wel...  een ei! Bobo trekt het 
kussentje opzij. En daar ligt een prachtig goud 
met paars ei. “Jij had het ei pas goed verstopt!” 
zegt hij tegen Frommel. “Je bent geen super-
speurneus, maar een super-verstopper.” 
Frommel zucht alleen maar. Zijn ogen zijn 
alweer dicht. Nu wil hij met rust gelaten worden.
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