


Borre loopt samen met Pluisdier 
het huisdier door het zand.
Het is verschrikkelijk warm.
De lucht is helemaal blauw en 
zonder wolken. 
Zover als Borre kan kijken, 
ziet hij alleen maar zandheuvels.

l
lucht



‘Volgens mij zijn we de weg kwijt 
in deze woestijn,’ puft Borre.
‘Gelukkig heb ik m’n zwembroek 
aan, want als ik m’n gewone 
kleren had gedragen, was ik al 
lang gesmolten.’
Pluisdier snapt dat heel goed.
Hij heeft helemaal niets aan en 
ook hij heeft het hartstikke warm.

z
zwembroek



Broewoewoewoewoem..., 
hoort Borre boven zich in de lucht.
Hij kijkt naar boven en ziet 
een klein vliegtuigje met een
spandoek erachter.
Op het spandoek staat een ijsje.

s
spandoek



‘We moeten zorgen dat hij ons ziet,’ 
zegt Borre tegen Pluisdier.
Hij begint te roepen en met zijn 
armen te zwaaien en Pluisdier 
springt op en neer.
Maar de piloot ziet hen niet en 
het vliegtuig vliegt verder.

v
vliegtuig



‘Stom vliegtuig!’ roept Borre en 
hij schopt boos in het zand.
‘Au! M’n teen!’

Borre heeft tegen het stokje 
van een ijsje getrapt.
‘Jammer genoeg zit er geen ijs 
meer aan het stokje,’ zegt Borre.
‘Maar we kunnen er wel mee naar 
water graven, tegen de dorst.
Dat heb ik weleens gezien in 
een tekenfilm.’

s
stokje



Borre begint met het stokje in 
het losse zand te spitten. 
Pluisdier wil hem helpen. 
Hij graaft met z’n voorpootjes 
en het zand spat tussen z’n 
achterpootjes door omhoog.

p
poot



‘Dit heeft geen zin,’ puft Borre 
na een poosje en hij veegt het 
zweet van z’n voorhoofd.
‘Ik had het kunnen weten.
In die tekenfilm werkte het 
ook al niet.’

‘Klingelingeling! Klingelingeling!’
Is dat wat Borre denkt dat het is?

v
voorhoofd

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


