


Boef verveelt zich vreselijk.
Zijn baasje Dirk is naar school.
Ik ga stiekem bij Daja spelen, 
denkt Boef.
Bij Daja in het bos.
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‘Daja, kom je mee in het bos 
spelen?’ vraagt Boef.
‘Ja,’ zegt Daja en ze rennen 
kwispelend het bos in.
Het heeft geregend, 
er liggen overal plassen.
‘We gaan spetteren!’ roept Boef.
Hij springt in een plas, 
het water spat hoog op.
Daja wordt helemaal nat.
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Daja springt ook in de plas.
Ze spetteren en spatteren.
De modder vliegt in het rond.
‘Hihi,’ lacht Daja, ‘ik kan niet 
meer zien dat je een hond bent.’
‘En jij lijkt op een klein 
moddervarken,’ lacht Boef.
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‘O, hoe moeten we weer 
schoon worden?’ vraagt Boef.
‘Kom,’ zegt Daja, 
‘we gaan naar de vijver.
We gaan ons wassen.’

PLONS!!! Boef springt in het water.
PLONS!!! Daja duikt erachteraan.
Ze halen de modder uit hun 
oren en wassen hun pootjes.
Dan zwemmen ze naar 
de overkant van de vijver.
Daar klimmen ze op de kant.

m
modder



‘Kijk nou, Daja, kijk naar mijn 
haren!’ roept Boef verschrikt uit.
‘Je lijkt mij wel,’ zegt Daja verbaasd.
Alle vlekken van Boef zijn weg.
Hij is net zo wit als Daja.
‘Ik kan ons niet meer uit 
elkaar houden,’ zegt Boef.
‘Dit ben ik en dat ben jij.’
‘Nee,’ vindt Daja, 
‘dít ben ik en dát ben jij.’
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‘Dirk zal mij niet meer herkennen 
zonder vlekken,’ zegt Boef.
Hij trekt een sip gezicht.
‘Weet jij een oplossing, 
Daja?’ vraagt hij. 
Daja ziet een hoge struik met bessen. 
Ze schudt aan de struik tot de 
bessen op de grond vallen.
‘Wat ga je doen?’ vraagt Boef.
‘Wacht maar,’ zegt Daja 
geheimzinnig.
Ze doet de bessen in een kuiltje.
Met haar pootjes stampt 
ze de bessen fijn.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


