
Boris en Babet, twee jonge bevers, spelen buiten. Ze laten hun ouders zien
wat ze al allemaal kunnen. Hun ouders zijn erg trots. Opeens steekt er een
storm op en de burcht is in gevaar. De hele familie gaat hard aan het werk
om hun huis te verstevigen. Boris helpt vader met het zware metselwerk en
Babet helpt moeder met het zoeken naar grote bomen. Maar dan valt er een

boom om, boven op de staart van Babet! Het lukt moeder niet om de
boom op te tillen. En dus laten vader en Boris de burcht achter om Babet te helpen.
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Vader en moeder Bever zitten boven op hun burcht.
Ze kijken trots naar hun spelende kinderen. Ze roepen
almaar: “Goed zo! Knap hoor!”
Wat kan Boris diep duiken. En wat zwemt Babet hard! 

“Zullen we doen wie het langst onder water kan blijven?”
vraagt Boris.
“Nee, wie het eerst bij de wallekant is,” zegt Babet.
Ze gaat er meteen vandoor. Dat is niet eerlijk.
Aan zo’n spelletje doet Boris natuurlijk niet mee. Hij verzint
iets voor zichzelf. Iets heel moeilijks: de zwaarste steen van
de bodem naar de burcht brengen.



Boris zwemt naar de diepte. Voorzichtig 
graaft hij met zijn voorpoten door de 
modder. Ja hoor, hij heeft de grootste kei

te pakken. Hij kan hem bijna
niet dragen. Met krachtige slagen

van zijn achterpoten zwemt hij omhoog.
“Goed zo! Knap hoor!” roepen zijn vader 
en moeder als hij boven water komt.

Babet heeft langs de wallekant een struik met sappige bladeren 
ontdekt. Ze knaagt er met haar sterke voortanden een paar volle 
takken af. Die neemt ze mee.
“Goed zo! Knap hoor! En wat lekker!” hoort ze al vanaf de burcht 
roepen.
Vader en moeder Bever kunnen hun ogen niet van hun kinderen 
afhouden. Wat worden ze groot!



Maar in de verte jagen woeste wolken langs een donkere hemel.

Opeens ziet vader Bever het slechte weer aankomen.
“We krijgen storm!” waarschuwt hij angstig.
Moeder Bever geeft een flinke klap met haar staart op het water.
Boris en Babet weten precies wat dat betekent: naar binnen,
er dreigt gevaar!

De ingang van de burcht ligt veilig onder water.
De familie Bever zwemt haastig naar hun woonkamer,
die boven water is gebouwd.



“Als de wind de golven maar niet te hoog opjaagt,” zegt Boris bang.
“Stel je voor dat de burcht kapotgaat.”
“Of dat we verdrinken,” zegt Babet angstig. “Ik kan nog niet zo lang
onder water blijven.”
Vader Bever zegt: “We moeten de burcht verstevigen!”
“Ja, we moeten de storm voor zijn,” antwoordt moeder Bever.

Ze gaan alle vier gauw aan het werk.
Op het land knaagt en knauwt moeder Bever de sterkste takken van 
de bomen. Babet brengt ze haastig een voor een naar de burcht.
Vader Bever heeft er een heleboel nodig om de wanden extra stevig te 
maken. Boris metselt ze met veel modder aan elkaar.
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