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Nero bij de bakker 
"Kijk eens!" zei de bakker, terwijl hij het laatste brood 
uit de oven haalde, "dit is de mooiste partij brood die 
ooit is gebakken. Ik breng het meteen naar boven, naar 
de winkel."

Al snel kwam kleine Sophie de bakkerij binnen en zei: 
"Mijn moeder wil een vers brood, alstublieft."

"Hier," zei de bakker, "net vers uit de oven. Het zal je 
handen de hele weg naar huis warm houden." Terwijl hij 
dat zei, wikkelde hij het brood in bruin papier en gaf 
het aan het kleine meisje, dat hem er vervolgens het 
geld voor gaf.

Toen ze de deur opendeed om 
naar buiten te gaan, kwam er een 
grote hond binnen, een grote 
ruige kerel met een mand in zijn 
bek. Hij was helemaal alleen, 
maar hij wist blijkbaar precies 
wat hij moest doen. Sophie bleef 
staan om te kijken, want ze had 
nog nooit een hond naar de winkel 
zien gaan.

"Wel, hier is Nero! Goede hond! Goede Nero", zei de 
bakker. "Kom je voor het brood?"

Nero liep naar de bakker en hield zijn hoofd omhoog, 
alsof hij de mand wilde aanbieden. In de mand zat het 



geld voor een brood. De bakker legde het geld in de 
geldlade en wachtte toen af wat de hond zou doen.

Nero keek hem verbaasd aan en gaf toen een scherpe 
"Waf-waf!"

"Je hebt gelijk, het is niet eerlijk om zo'n brave hond 
als jij te plagen - hier is je brood," zei de bakker 
terwijl hij een brood pakte. Hij wikkelde het in papier 
en legde het in de mand en de hond kwispelde van 
plezier met zijn staart. Daarna pakte hij zijn mand 
weer, beende de deur uit die Sophie openhield en liep 
de straat in. Sophie's huis was in dezelfde richting, dus 
liep ze achter Nero aan en zag hem gestaag doorlopen 
en toen de straat oversteken en een huis binnengaan 
waar een dame naar hem uitkeek.

"Raad eens wat ik bij de bakker zag!" zei Sophie toen 
ze thuiskwam. Haar moeder en vader en de kinderen 
raadden en raadden. Taarten, cakes, koekjes, broodjes, 
koekjes, donuts, broodjes, peperkoek, peperkoekmannen, 
muffins. Ja, Sophie had ze allemaal gezien, maar ze 
bedoelden ze niet. Eindelijk, toen alle dingen die 
gewoonlijk in een bakkerij te zien waren, geraden 
waren, vertelde Sophie over Nero, de slimme hond die 
een brood had gekocht.



