


Hoera! Een circus in de stad.
Wub ziet de grote tent.
Er staan paarden en olifanten.
Het ruikt er naar vreemde dieren.
De neus van Sam wordt 
daar blij van.
Sam steekt zijn neus 
hoog in de lucht.
Zijn staart kwispelt wild.

Maar Wub en Sam mogen 
niet naar binnen.
Wub heeft geen geld.



Sam kijkt achter de tent.
Hij steekt zijn neus onder het doek.
Wub kruipt ook onder het doek.
Zo kunnen ze de benen 
van de paarden zien.
En de benen van de clowns.
‘Kun jij ook kunstjes leren, Sam?’ 
vraagt Wub.
Ze lacht naar hem.
Sam kwispelt.

Die avond oefent Sam.
Hij kan heel hoog springen.
En op zijn achterpoten staan.
Hij kan zelfs een salto 
achterover maken.
‘Bravo, Sam!’ roept Wub. 



De volgende dag gaan Wub 
en Sam naar de tent.
Ze kruipen weer onder het doek.
Daar komen de paarden 
met de clowns.
‘Nu, Sam! Laat zien wat je kunt!’
Sam rent naar de paarden.
Hij maakt een salto.
De paarden schrikken.
Ze draven weg.
Een clown wil net op 
een paard springen.
Hij valt op de grond.
De mensen lachen.



Daar komt de baas van het circus.
‘Wat doet die hond hier?!’ roept hij.
Hij rent met een zweep 
achter Sam aan.
Maar Sam is snel.
Hij springt op de rug van een paard.
De mensen juichen.
‘Goed zo, Sam!’ roept Wub.
Blij klapt ze in haar handen.



Nu probeert de clown 
Sam te vangen.
Sam springt van het ene paard
zo op de rug van een ander paard.
Dan springt hij op de grond.
Hij rent onder een paard door.
De clown botst tegen het paard.
Hij tuimelt achterover.
De mensen hebben plezier.



Plotseling stopt Sam.
Zijn voorpoten gaan van de grond.
Hij staat rechtop.
Op zijn achterpoten.
Zo draait hij een rondje.
De mensen klappen en juichen.
‘Applaus voor Sam!’ roept Wub.
‘Sam… Sam… Sam!’ 
roepen de mensen.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


