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‘Ik ben even weg,’ 
zegt papa tegen Borre.
‘Ik ga een luikje voor Pluisdier 
het huisdier kopen.
Dan hoeven we niet steeds de deur 
voor hem open en dicht te doen.’
‘Dat is goed hoor papa,’ zegt Borre.
‘Ik let wel op het huis.’
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Papa is nog maar net weg of 
de bel gaat.
Misschien is hij zijn sleutels weer 
vergeten, denkt Borre.
Maar het is niet papa die voor 
de deur staat.
Het is Gary.
Gary logeert bij zijn opa, 
die bij Borre in de straat woont.
‘Hoi Borre,’ zegt hij, 
‘ik heb zin om te spelen.
Weet jij misschien iets leuks 
om te doen?’
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Borre denkt even na.
‘O, ik weet wel iets,’ zegt hij.
‘We kunnen met papa’s oude 
racebaan spelen.’
Dat lijkt Gary wel leuk.
Borre haalt de doos met de 
racebaan uit de kast.
Samen zetten ze hem in elkaar.
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‘Wil jij de blauwe racewagen?’ 
vraagt Borre aan Gary.
‘Dan neem ik de rode.’
Gary telt af: ‘Drie, twee, één, start!’
De twee autootjes scheuren 
ervandoor, supersnel over het 
rechte stuk en bijna op hun kant 
door de bocht.
Daar komt de looping!
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Maar ze gaan veel te hard.
De rode racewagen van Borre vliegt 
door de lucht en komt met een 
harde klap op de grond neer.
‘O nee,’ roept Borre, 
‘nu is hij kapot!
Dat zal papa niet leuk vinden.’
‘Ik weet wel wat,’ zegt Gary.
‘Mijn opa is uitvinder, 
hij kan hem vast repareren.’
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Snel nemen ze het kapotte 
autootje mee naar Gary’s opa.
‘Opa, kunt u deze racewagen 
repareren?’ vraagt Gary.
Opa zet zijn bril op en kijkt er eens 
goed naar.
‘Dat moet wel lukken, hoor,’ zegt hij.
‘Ik kan hem zelfs nog sneller maken!’
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Opa begint aan het autootje 
te sleutelen.
‘Zo, nog een tandwieltje hier,’ 
mompelt hij in zichzelf, 
‘en een raketje bovenop.’
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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.


