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Waar is de Baby?

Er verschijnt een vreemdeling in 
Spreeuwenstad die zomaar een baby 
meeneemt als er even niet wordt opgelet. De 
dief denkt dat niemand hem heeft gezien, maar 
WaWa ziet alles! Na een lange achtervolging 
lukt het WaWa eindelijk om de dief op te 
sluiten in een kelder. Hoe zal dit aflopen? 
Gaat WaWa de baby vinden? Dit alweer vierde 
verhaal uit de bekroonde serie van WaWa de 
Wondervogel is spannend van begin tot eind. WINNAAR 
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Wawa zat roerloos op de hoge schoorsteen, 
met een plechtig en waakzaam gezicht, 
alsof hij de beschermengel van Spreeuwenstad was.
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Hoofdstuk 1 - De vreemdeling 

Een vreemdeling kwam Spreeuwenstad binnen.
De mensen in Spreeuwenstad hadden het allemaal 
druk en bijna niemand lette op hem.
Maar Wawa hield hem goed in de gaten. Toen de 
vreemdeling verscheen, zat Wawa net op een van 
de hogere daken van de stad heerlijk te genieten 
van het herfstzonnetje. Hij lag op zijn zij op het dak, 
maar toen hij de man zag kwam hij overeind.
De vreemdeling liep langzaam door de straat. Hij 
had een breedgerande hoed op zijn hoofd, waardoor 
Wawa zijn gezicht niet kon zien.
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Hoofdstuk 2 - Pas goed op je broertje! 

Midden in Spreeuwenstad lag een pleintje. Zes of zeven 
kinderen waren daar aan het spelen. Vlakbij stond een 
kinderwagen, waarin een baby lag te slapen.
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Een van de spelende kinderen 
was een jongen van een jaar 
of zeven. Tussen het spelen 
door rende hij steeds naar de 
kinderwagen om even naar 
de baby te kijken. Als hij zag 
dat die nog altijd zoet lag te 
slapen, liep hij terug naar de 
andere kinderen om verder te 
spelen. Hij moest haast wel de 
grote broer van de baby zijn. 
Zijn moeder had hem vast de 
taak gegeven om op zijn kleine 
broertje te passen.
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Niet ver van de kinderwagen stond een bankje onder 
een afdak. Daar ging de vreemdeling zitten, alsof hij 
moe was van een lange wandeltocht en hier even 
wilde uitrusten.
De kinderen waren aan het voetballen, tot de bal een 
lange steeg in rolde. Ze renden er meteen achteraan. 
Toen het voorste kind bij de bal was, gaf ze er een 
flinke schop tegen, zodat hij verder de steeg in 
stuiterde.
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De jongen was bij de ingang van de steeg blijven 
staan. Hij wilde met de andere kinderen mee rennen 
achter de bal aan, maar hij was bezorgd over zijn 
broertje. Hij keek naar de steeg, keek weer om naar 
de kinderwagen… Zo stond hij een poosje te aarzelen, 
maar toen rende hij naar de kinderwagen toe.
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Zijn broertje lag nog steeds te 
slapen. Het was bijna middag, 
de zon was heerlijk warm en er 
stond geen zuchtje wind.
Ze zouden zo wel weer met de 
bal terugkomen naar het plein, 
dacht de jongen. Dan kon hij 
weer meespelen. Dus bleef hij 
nog bij de kinderwagen.

6



7

Maar het leek erop dat de kinderen het veel leuker vonden om in de steeg te 
voetballen. Je hoorde ze de hele tijd naar elkaar roepen, maar ze lieten zich niet zien.
De jongen keek een poosje naar de baby tot hij er zeker van was dat die voorlopig 
niet wakker zou worden. Met zijn gezicht naar de kinderwagen begon hij achteruit 
weg te lopen. Toen hij een meter of vijf, zes van de wagen af was, draaide hij zich om 
en rende de steeg in.


