


Borre komt thuis van school.
‘Was het leuk vandaag?’ vraagt mama.
‘Ja hoor...,’ zegt Borre.
‘Maar eh... mama, zit er 
een monster onder mijn bed?’
‘Een monster onder je bed? 
Hoe kom je daar nou weer bij?’ 
vraagt mama verbaasd. 
‘Dat zeggen de grote kinderen 
op school,’ zegt Borre.
‘Monsters bestaan niet,’ zegt mama.
‘Laat die kinderen maar kletsen, 
ze proberen je alleen maar bang 
te maken.’
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’s Avonds na het voorlezen 
stopt papa Borre in bed.
‘Zal ik je nachtlampje aandoen?’ 
vraagt papa.
‘Dat hoeft niet,’ zegt Borre stoer.
‘Ik ben niet bang in het donker, hoor.’
‘Oké,’ zegt papa.
‘Welterusten Borre, slaap lekker!’

g
gordijn



Nu is het donker in de kamer en 
Borre moet opeens weer aan het 
monster onder zijn bed denken.
Toch voor de zekerheid maar even 
kijken, denkt Borre.
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Borre kijkt onder zijn bed.
Ziet hij daar nou een monster?
Het is te donker om het goed 
te kunnen zien.
‘Hallo,’ fluistert Borre, 
‘is daar een monster?’
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‘Eh, nee hoor,’ piept een stemmetje.
Borre schrikt en duikt snel 
onder de dekens.
Er zit dus toch een monster 
onder mijn bed, denkt Borre.

Maar wat heeft dat monster 
een gek hoog stemmetje.
Misschien is het helemaal 
geen monster.
Wie weet is het wel een klein muisje 
of iets anders wat niet eng is.
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Borre pakt zijn zaklamp van het 
nachtkastje en schijnt onder het bed.
Hij ziet een grote, paarse bips.
Nu schrikt Borre nog erger.
‘Ik zie je toch echt onder mijn 
bed zitten!’ roept hij uit.
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‘Nee hoor,’ zegt het monster 
met een trillend stemmetje.
‘Ik ben er niet, laat me met rust!’

Hmmm, dat monster is bang voor 
me, denkt Borre, en hij vindt het 
opeens lang zo eng niet meer.
‘Kom nou maar onder dat bed 
vandaan,’ zegt hij, ‘dan kan ik ook 
nog wat anders zien dan alleen je 
paarse bips.’
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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.


