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Wat een scherpe tanden en een grote bek, dat moet wel een woeste wolf zijn op de omslag. Maar 
hoe zit het dan met die pretoogjes en die heerlijke chocolaatjes? Dat lezen we meteen op de eerste 
bladzijde van dit stevige, grote prentenboek: Wolfie is geen gewone wolf. Hij is dol op chocola! Na 
veel oefenen is hij de beste chocolademaker van de wereld geworden en nu staat hij op het punt een 
winkel te openen. Alle dieren staan vol verwachting te kijken wat voor het winkel het zal zijn. Maar 
als Wolfie naar buiten komt met zijn proeverijen schrikken ze zich een hoedje van zijn scherpe 
tanden en stuiven weg. Daar staat Wolfie dan. Het varkentje durft het gelukkig wel aan en is verrukt 
over de smaak van de bonbon met caramel. De volgende dag gaat hij onmiddellijk nog meer bonbons 
kopen en proeven natuurlijk. Tot grote teleurstelling van Wolfie blijft varkentje de enige klant. En die 
heeft een idee. Hij gaat de bonbons uitdelen in plaats van Wolfie. Daar gaat hij op de fiets beladen 
met dozen.  Maar onderweg steekt er een storm op en Varkentje vliegt door de lucht en bezeert zijn 
voet. De dieren die op hun chocolaatjes wachten denken onder aanvoering van mevrouw Kip dat 
varkentje door Wolfie opgegeten is. Dapper, met gevaar voor eigen leven gaan ze op onderzoek uit. 
Ze gluren door het raam van Wolfies huis en tot hun verbazing zitten varkentje, de konijnen en de 
eenden bij te komen van de storm met bekers warme chocolademelk op de bank. Eindelijk vertrouwt 
zelfs mevrouw Kip het en laat zich alles goed smaken. Het regent nu bestellingen en Wolfie kan aan 
de slag.  
Een mooi verhaal waarin duidelijk wordt dat je niet op een eerste indruk moet afgaan. De tanden van 
Wolfie lijken scherp maar zijn bedoelingen en inborst zijn zoet. Varkentje vertrouwt op zijn gevoel en 
wat hij waarneemt, negeert de aanstekelijke verdachtmakingen die gebaseerd zijn op wantrouwen 
en vooroordelen. Goede gespreksstof voor oudere kleuters. Ook interessant om te bespreken hoe je 
ergens goed in wordt. Door veel te oefenen heeft Wolfie het chocolade maken onder de knie 
gekregen. Waar wil jij goed in worden? 
 


