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Langsnuit 
redt Grijsje Garnaal
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Langsnuit schrikt heel erg.
Hij heeft Grijsje Garnaal niet eerder zo bang gezien.
‘Wat is er aan de hand?’
‘Brutus, de grote kabeljauw, is op oorlogspad.’
Met grote snikken vertelt Grijsje wat hij gezien en gehoord heeft.
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‘Vanmorgen liep ik samen met mijn 
familie naar het wrak van het piratenschip 
“De Drie Juffers” van Kapitein Eenoog. 
Het zand is daar lekker zacht.
We schrokken van vreemde 
geluiden boven ons.

Het was Brutus, de grote kabeljauw. 
En hij was niet alleen. Hij was samen met 
een school van tientallen kabeljauwen. 
Allemaal uitgehongerd. 
Wij waren vreselijk bang. Zeker wanneer 
we hoorden dat Brutus ons had ontdekt.’
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Een zware storm en te woelige zee 
hadden het de voorbije dagen 
onmogelijk gemaakt om te jagen.

‘Vooruit iedereen, aan tafel voor ons 
feestmaal!’ klonk het in koor.’

‘Mannen, ik voel dat het een goede vangst wordt vandaag.’ 
Brutus zwom in kleine rondjes en speurde de zeebodem af. 
‘Wauw, dat wordt smullen!’ riep Brutus toen hij wel 
duizenden garnalen half onder het zand weggestopt zag.
‘Wat? Waar zie je iets te eten? Vlug, zeg het ons. 
Wij rammelen van de honger!’ riepen de roofvissen. 


