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Felix Salten 

Bambi 
Op een mooie lentedag wordt er een lief hertenkind 
geboren. Het krijgt de naam Bambi. Zijn moeder 
beschermt hem en zorgt ervoor dat hij alles leert wat 
hij moet weten om te overleven in het bos.

Bambi leert graag en is erg nieuwsgierig. Hij ontmoet 
het konijn Stampertje en het stinkdier Bloempje. Het 
worden goede vrienden en samen hebben ze veel 
plezier.


Bambi’s moeder vindt 
het na enkele jaren 
tijd worden om met 
Bambi de grote weide 
in te gaan. Het is er 
niet veilig, want er 
zijn regelmatig 
mensen die op de 
dieren jagen. Hier 
ontmoet Bambi zijn 
vader, die De Grote 
Prins wordt genoemd. 
Het is het oudste en 
slimste hert in het bos. Ze leven samen in een grote 
groep herten. Feline is een van de herten. Het is een 
jong meisjeshert. Bambi en Feline worden dikke 
vriendjes.




Maar dan komen er jagers in het bos en de herten 
moeten vluchten.


Dat was erg spannend allemaal, maar gelukkig loopt het 
goed af en vinden de herten een goede schuilplaats. In 
de winter ziet Bambi voor het eerst sneeuw en hij vindt 
het geweldig. Samen met zijn vriend Stampertje geniet 
hij van het spelen op het ijs. Maar in de winter slaapt 
het bos en is er weinig voedsel. Als Bambi’s moeder gras 
ziet in een open veld, besluit ze daar samen met Bambi 
naartoe te gaan. Maar de jagers zijn weer in het bos 
en dus moeten ze rennen voor hun leven.

"Rennen Bambi en niet achterom kijken, gewoon blijven 
rennen", hoort Bambi zijn moeder roepen. Er klinkt een 
schot. Maar Bambi kijkt niet achterom. Hij vindt de 
schuilplaats terug, maar zijn moeder ziet hij nergens 
meer. Bambi’s vader, De Grote Prins, zegt dat ze is 
meegenomen door de jagers.


Vanaf dat moment zorgt De Grote Prins voor Bambi. 
Bambi wordt een volwassen hert. Ook zijn vriendjes 
Stampertje en Bloempje zijn nu volwassen dieren.

De wijze uil in het bos vertelt hen over de 
"Lentekriebels". "Dat is de periode dat volwassen 
mannetjesdieren interesse krijgen in de vrouwtjes", 
vertelt de uil. Nou, dat zou hen niet overkomen, zeggen 
ze alle drie vastberaden.


Maar de uil had gelijk. Bloempje kreeg niet veel later 
daarna verkering met een vriendinnetje. En ook 



Stampertje wordt verliefd. Bambi krijgt ook meer dan 
gewone interesse in zijn vriendinnetje Feline. Maar hij is 
niet de enige. Er is ook een ander hert dat interesse 
heeft. Dit is een heel vervelend hert en hij wordt zelfs 
zo vervelend dat het uitdraait op een gevecht tussen 
hem en Bambi. Gelukkig weet Bambi het hert weg te 
jagen.


Dan dreigt er opnieuw gevaar. De jagers zijn terug, en 
het zijn er heel erg veel. De dieren vluchten het bos in, 
maar op velen wordt geschoten. Feline gaat op zoek 
naar Bambi, maar wordt hierbij bedreigd door 
jachthonden. Bambi vindt Feline. Als hij met de 
jachthonden vecht, wordt hij in zijn been geschoten. 
Zijn vader ziet het gebeuren en roept naar zijn zoon 
dat hij op moet staan en vluchten.


Het vuur dat in het kamp van de jagers is aangemaakt 
wordt door de wind zo aangewakkerd dat al gauw het 
hele bos in brand staat. Bambi weet met zijn vader en 
Feline te ontsnappen naar een veilige plek.


De volgende lente worden er twee lieve hertenkinderen 
geboren. Feline is moeder geworden van een tweeling! 
Bambi kijkt vanaf een hoge berg toe, samen met zijn 
vader en voelt zich enorm trots op zijn nieuwe, 
prachtige gezin.


