


Buiten regent het.
Het regent al bijna de hele week.
Borre zit op de rommelzolder en 
verveelt zich, hij wil buiten spelen.
Buiten spelen kan natuurlijk ook 
als het regent, maar Borre 
heeft geen zin meer om in de 
modderplassen te stampen.
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Op de rommelzolder 
is niks te beleven.
Er staan alleen maar lege 
koffers en het wiegje van 
toen Borre nog klein was.
Er staat ook een oude spiegel. 
Borre vindt de spiegel 
maar een saai ding.
Het is niet eens een lachspiegel.
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Borre steekt zijn tong uit 
naar zijn spiegelbeeld.
‘Blèèè oe aaah!’ roept hij 
en trekt een gek gezicht.
En nog een gek gezicht.
En nog één.
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‘Hé, nu is het wel genoeg geweest!’ 
roept het spiegelbeeld opeens.
‘Heel mijn gezicht doet zeer van 
al die gekke bekken!’

Alsof het heel normaal is, stapt 
het spiegelbeeld uit de spiegel.
‘Hoi, ik ben Errob,’ zegt hij.
‘Zullen we een ander spelletje doen?
Een spelletje waarvan ik geen kramp 
in mijn kaken krijg?’

k
koffer



Nou nou, denkt Borre,
ik maak de laatste tijd wel 
gekke dingen mee.

‘Verstoppertje!’ roept Errob.
‘Laten we verstoppertje spelen!’
‘Oké, ga jij je maar verstoppen 
dan ga ik tot tien tellen,’
zegt Borre en hij begint te tellen: 
‘Eén, twee, drie...’
Errob kruipt snel achter de spiegel.
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‘…vier, vijf, zes, zeven, 
acht, negen, tien! 
Wie niet weg is, is gezien! Ik kom!’
roept Borre en hij begint met zoeken.

Waar zou hij nu zitten, denkt Borre.
Misschien heeft hij zich in de 
spiegel verstopt?
Borre kijkt in de spiegel 
maar hij ziet Errob niet.
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‘Borre!’ roept mama 
van onderaan de trap.
‘Ik ga even boodschappen doen,
op de tafel in de woonkamer 
ligt een dropjojo voor je!’
‘Oké mama, tot zo!’ 
roept Borre naar beneden.
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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.


