


Papa en mama zijn bij 
vrienden op bezoek.
Borre is niet mee.
Stephie past op.
Radijs is er ook, voor de lol.

Borre kijkt in de gids wat er op tv komt.
‘Hé,’ zegt hij.
‘Er komt zo een doodenge film.
Monsterspin 3!’
‘Daar gaan we niet naar kijken,’ 
zegt Stephie.
‘Jullie zijn veel te klein voor die film.
Ik wil niet dat jullie eng gaan dromen.’
‘Ik ben niet klein,’ zegt Borre.
‘En ik ga ook niet eng dromen 
van een film.’



‘We gaan wel naar iets anders 
kijken,’ zegt Stephie.
‘Ik ben als de dood voor spinnen.’
‘Ach, het is maar een film,’ 
zegt Borre.
‘Het is toch nep.
Een rubberen spin aan 
een draad, dat is alles.’
‘Saai!’ gaapt Radijs.
‘We gaan kijken naar Sterren 
zingen uit de wijs,’ zegt Stephie.
‘Dat vind ik nou leuk.’
‘Dubbelsaai!’ zucht Radijs.



Tik tik tik, klinkt het tegen het raam.
‘Wat is dat?’ vraagt Stephie.
Ze kijkt naar buiten.
Het is donker.
‘Vast een monsterspin,’ grapt Borre.
‘Nee,’ roept Stephie blij.
‘Het is Tom!’
‘O, hij...,’ zucht Borre.
Hij vindt Tom maar een 
beetje een flapdrol.
Hij doet heel stoer en praat 
maar en praat maar.
En Borre mag nooit op 
zijn brommer.
Wat vindt Stephie toch 
zo leuk aan die sufferd?



‘Ik ga even naar buiten,’ zegt Stephie.
‘Jullie passen wel even op elkaar, toch?’
‘Ja, ga jij maar naar je 
vriendje,’ zegt Borre.
Stephie huppelt de deur uit.

‘Wat een flappie is die 
Tom, hè?’ lacht Borre.
‘Zijn verhalen gaan ook steeds 
van bla bla bla,’ zegt Radijs.
‘Inderdaad,’ zegt Borre.
Hij zet de tv aan.
Hé, de film begint net! 
‘Nee hè,’ zegt Radijs.
‘Ik heb echt geen zin in die stomme film.’
‘Het is deze film of Sterren zingen 
uit de wijs,’ zegt Borre.
‘Oké, laat dan maar aanstaan.’



Het is een oude film.
Alles is zwart, wit en grijs.
Dat heb je wel vaker 
met oude films.
De muziek kraakt een beetje.
Dum dum dum dum, 
doet een trommel.
Tsjie tsjie tsjie tsjie, snerpt een viool.
In de film zien ze een stad 
van karton.
‘Waar blijft die spin nou?’ 
vraagt Borre.
‘Daar,’ zegt Radijs.
‘Kijk, hij klimt op een toren.’
‘Hij is niet van rubber,’ 
zegt Borre blij.
‘Het is een echte!’



‘Hé, wat een klein stadje,’ 
klinkt het stoer.
Het is Tom.
‘Moet je kijken hoe klein.
Dat spinnetje loopt er zo overheen!’
‘Die stad is niet heel klein,’ 
zegt Radijs.
‘Die spin is juist heel erg groot.’
‘Zo hé,’ zegt Tom verbaasd.
‘Kijk die spin.
Hij is enorm!’
Borre schudt zijn hoofd.
Die Tom gelooft ook echt alles.



‘Zijn jullie nou toch naar die film aan 
het kijken?’ vraagt Stephie boos.
‘Ach, laat die kids toch,’ zegt Tom.
Hij gaat op de bank zitten.
‘Moet je kijken hoe groot dat 
beest is!’ roept hij nog eens uit.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


