


Borre is met Pluisdier het 
huisdier op de kermis.
Ze zijn al in de draaimolen, het 
reuzenrad en de botsauto’s geweest.
In zijn hand houdt Borre een 
touwtje vast met daaraan een 
reusachtige, knalroze ballon in 
de vorm van een spin.
Die heeft hij gekocht van de 
kermiscenten die hij van zijn oma 
heeft gekregen.
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‘Hé, kijk daar,’ zegt Borre 
tegen Pluisdier.
‘Een suikerspinnenkraam!’
Borre heeft wel trek in zo’n 
mierzoete suikerspin.
Maar hij is niet de enige.
Voor de suikerspinnenkraam staan al 
veel mensen ongeduldig te dringen.
Borre en Pluisdier sluiten netjes 
achter in de rij aan. 
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Er komt een bolle man 
achter Borre staan.
Hij begint meteen te dringen 
en stoot met zijn kogelronde 
buik tegen Borres elleboog.
Het is zo’n harde duw, dat het 
touwtje van de spinnenballon 
uit Borres hand glipt.
‘O nee!’ roept Borre uit.
Hij probeert het touwtje nog 
te pakken, maar hij grijpt mis.
Over de hoofden van de mensen 
in de rij zweeft de ballon weg. 
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Pluisdier wil de ballon 
voor Borre redden.
Zelf vindt hij die knalroze 
spin een beetje eng,
maar zijn baasje vindt hem 
mooi en dat is het enige wat telt.
Tussen de benen van de mensen 
door holt hij achter de ballon aan.
‘Kom op, Pluisdier,’ roept Borre.
‘Pak ’m!’
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De spin vliegt voor Pluisdier uit en 
zweeft langzaam hoger en hoger.
Pluisdier springt op een kinderwagen 
en van de kinderwagen op de 
schouders van een man die 
helemaal vooraan in de rij staat.
Vandaar schiet Pluisdier door de 
lucht naar de ballon en hap!
Hij heeft het touw in zijn bek.
‘Ja, je hebt ’m!’ juicht Borre.
‘Goed zo!’
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Eventjes blijven Pluisdier en 
de spin stil in de lucht hangen.
Maar dan dalen ze langzaam 
recht naar beneden.
Pluisdier zakt zó met zijn pluizige 
kontje in de suikerspinnenmachine!
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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.


