


Fieke is een heel bijzonder meisje. 
Ze is anders dan alle andere 
kinderen die je kent. 
Want Fieke woont in een 
luchtballon!
Samen met haar vader woont ze 
in een rieten mandje, onder aan 
een heel grote en heel mooie 
gestreepte luchtballon.
In het mandje staan twee grote
bedden, één aan elke kant. 
Eén bed is voor Fieke en 
één bed is voor papa. 
Hiertussen staat nog een kleiner 
bedje: daarin slaapt Poes.



Elke morgen roept papa:
‘Trossen los, we gaan naar boven!’
En dan maakt Fieke de touwen 
los en steekt papa het vuur 
onder de ballon hoog op en húp, 
daar gaan ze de lucht in. 
Ze zweven hoger en hoger, totdat 
ze boven de bomen uitkomen.
Daar wachten ze op de wind. 



Als de wind van links komt, 
heeft Fieke pech.
Dan vliegen ze in de richting van 
het dorp waar haar school is. 
Ze zeilen dan razendsnel door de 
lucht, totdat ze het schoolplein 
kunnen zien. 
Dan gooit papa een touw om 
de toren van de kerk en moet 
Fieke uitstappen. 
Ze klimt dan met haar schooltas 
op haar rug via de toren naar 
beneden en rent, nog nét op 
tijd, haar schoolklas in. 
’s Middags komt papa haar dan 
weer halen: dan doen ze alles in 
omgekeerde volgorde.



Maar soms, heel soms, komt de 
wind niet van links, maar van rechts. 
En wanneer dat gebeurt, gaan ze 
op avontuur: Fieke, papa en Poes.
Dan vliegen ze over velden en 
bossen en rivieren en dorpen die 
van zo hoog in de lucht wel op 
kabouterdorpen lijken. 
De luchtballon kan heel erg hard 
en Fieke en papa moeten zich soms 
goed aan het mandje vasthouden 
om er niet uit te vallen.
Zo reizen ze de hele wereld over. 



Wanneer het dan minder hard 
gaat waaien, gooien ze het 
anker uit en klimmen ze langs 
het touw naar beneden.
Dan drinken ze thee bij de 
keizer van China.
Of leren ze op de Noordpool 
ijsjes maken, van échte eskimo’s.



Of gaan ze naar de jungle, waar ze 
bloemen plukken en waar Poes kan 
spelen met leeuwen en tijgerinnen.



Soms bouwen ze zandkastelen in 
de woestijn en rijden ze rond op 
wiebelende kamelen. 

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


