


Borre heeft van papa een 
oude hoge hoed gekregen.
Het is zo’n hoed waaruit 
goochelaars konijnen toveren.
En dat is nou precies wat 
Borre wil doen!
Hij wil een goochelshow in de 
huiskamer houden.
En papa en mama zijn het 
hooggeëerde publiek.
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Er is alleen één probleempje: 
Borre heeft geen konijn.
O, ik weet al wat, denkt hij.
Ik zet Pluisdier het huisdier 
gewoon twee kartonnen oren op.
Dat hebben papa en mama 
toch niet door.

Met een elastiekje zet Borre 
twee kartonnen stroken op 
Pluisdier zijn hoofd.
‘Zit het niet te strak?’ vraagt Borre.
Pluisdier schudt van nee.
‘Mooi,’ zegt Borre, 
‘en nu, hop, in de hoed.’
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Papa en mama zitten al klaar.
‘Dames en heren, 
jongens en meisjes,’ 
roept Borre de huiskamer in,
‘uw applaus voor de Grote Borrini!’
Papa en mama klappen als 
Borre plechtig de kamer inloopt.
Hij maakt een diepe buiging 
naar het publiek.
‘Dank u, dank u,’ zegt Borre.
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‘Nu zal ik uit deze hoed een Pluisd... 
eh, konijn toveren,’ zegt Borre.
‘Sim salade met tonijn, 
hier is het konijn!’
Maar er komt geen konijn 
uit de hoed.
‘Pssst Pluisdier,’ fluistert Borre, 
‘kom er nu maar uit.’
Maar Pluisdier komt niet 
tevoorschijn.
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‘Dames en heren, 
jongens en meisjes,’ 
zegt Borre tegen papa en mama,
‘wegens een klein probleempje 
wil ik u vragen om u even 
om te draaien.’
Papa en mama doen netjes 
wat de Grote Borrini zegt 
en draaien zich om.
Borre steekt zijn arm diep 
in de hoed.
Hij voelt Pluisdier niet zitten.
Waar is hij nou, vraagt Borre zich af.
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Borre steekt zijn arm nog 
dieper in de hoed.
‘Kom er nou uit,’ 
fluistert hij en trekt iets uit de hoed.
Maar dat is Pluisdier niet,
dat is een knalrode papegaai! 
En daar heeft Borre 
een aapje met een hoedje op!
En daar heb je een oude 
orgeldraaier!
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En een man met een grote trommel,
een beer op een brommer 
en een mevrouw met een jurk 
met pauwenveren!
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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.


